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এই গ্রস্থথানির একটু ইতিহাস আছে। এখন হইতে প্রায় তিন বৎসর 
পূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কর্তৃক নিয়োজিত একটি কমিটি বাঙ্গাল! বাণান 
সম্বন্ধে কতকগুলি প্রস্তাব-সংবলিত একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। সেই সব 
প্রস্তাবাবলী লইয়! বঙ্গীয় শিক্ষিত সমাজে বেশ একটা আন্দোলন উপস্থিত 
ইয়। ঘটনাচক্রে এই আন্দোলনের সহিত আমি জড়িত হইয়া পড়ি; এবং 

বাণান-কমিটির প্রস্তাবাবলী সম্পর্ক এবং তারপর সাধারণভাবে বাঙ্গানা 
বাণান, ধ্বনিতত্ব ও ভাষাতত্ব সম্পর্কেও আমি কিছু কিছু প্রবন্ধ লিখি ও 
বন্তৃতাদি দিই। অতঃপর বাঙ্গাল! বাপান ও বাঙ্গাল! ভাষার প্রকৃতি সন্ধে 
কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সহিত আমার সুদীর্ঘ পত্রালোচনায় 
প্রবৃত্ত হইতে হয়। এই পত্জালোচনা বঙ্গ ভাষাহুরাগী বহু সুধী ব্যজির দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে ; এবং তাহার ফলে বনু খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও পণ্ডিত, 

ব্যক্তি এই পত্রালোচনায় যোগদান করিয়া আমাকে উৎসাহিত করেন। 
এতঙ্যতীত, বাঙ্গালা-বাণান-ঘটিত এই আন্দোলনে সাময়িক পত্াদিতেও 

কিছু কিছু অভিমত বাক্ত হয়। | 
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,. এই প্রস্থখানিতে আমার সেই সমস্ত লেখা ও বন্তৃভা, এবং 
পন্জালোচনারও অধিকাংশ গ্রকাশিত হইল *। তাছাড়া, পরিশিষ্টে পাঠকের 

ঘোধসৌকর্যার্থে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণান-কমিটির পুস্তিকার বিবিধ সংস্করণের 
প্রস্তাবাবলীর' কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল, এবং তৎকালীন 
আন্দোলনের একটি সুস্পষ্ট চিত্র দিবার অভিপ্রায়ে শ্রদ্ধেয় রায় বাহাছুর 
শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ের এতদ্বিষয়ক একটি প্রবন্ধ, বন্থ বিশিষ্ট 
"সাহিত্যিক ও পণ্ডিত ব্যক্তির সম্মিলিত প্রতিবাদ, এবং সামরিক পত্ধাদির 
কিছু কিছু মতামত সন্নিবেশিত হইল। 
.. শ্বীকার করিতে আমার কিছুমাত্র কু$ঠা নাই যে যদিও কতকটা ঘটনা- 
ঞ্ষমেই এই বাণান-বিষয়ক আন্দোলনের ভিতরে আমার আসিয়৷ পড়িতে 
হইয়াছিল, তথাপি এই আন্দোলন আমাকে যথেষ্ট আনন্দ ও অভিজ্ঞতা দান 
করিঘ্াছে। বিশেষতঃ আনন্দিত হইস্বাছি এই কারণে যে বাঙ্গাল! ভাষার 
বিশুদ্ধি ও এতিহ্য বক্ষার্থ আমার ষে সামান্ত প্রচেষ্টা তাহাতে বাঙ্গাল! দেশের 
ও বাঙ্গালার বাহিরেরও নান! স্থান হইতে এবং বঙ্গীয় শিক্ষিত সমাজের নানা 

স্তর হইতে অতি অপ্রত্যাশিত ভাবে সমর্থন ও উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়াছি। 
এত লোক থে এবিষয়ে চিন্তা করেন এবং বেশ গভীর ভাবেই চিন্তা! করেন, 
তাহা জানিতে পারিয়! সত্য যতই বিস্মিত হইয়াছি-_ইহা আমি পূর্বে 
কল্পনাও করি নাই। বন্ততঃ এই আন্দোলনের অভিজ্ঞতা! হইতে আমার 
সুদৃঢ় প্রতীতি হইয়াছে যে আমাদের দেশের জনচিত্তকে যতটা! অসাড় ও 
নিস্পন্দ সচরাচর মনে কর! হয় বাস্তবিক পক্ষে ততটা নহে--আঘাত ও 

বেন মর্বস্থান স্পর্শ করিলে অতি আশ্চর্য রকম সাড়াই পাওয়া! যায়। 
আমার সন্তোষের আর একটা কারণ এই ঘে এই আন্দোলন বছলপরিমাগে 

আশ, শপ রি এজ. আপিন লী পপ ০ কীট সস ৮ পপ ৯:০০ ৮৮ ৮ সুপ পপি ক রাজি কা ডন ওরা ৪ ওলি ১০৭৯ ০৪০ বিএ সা 

করাচি ধসাহিতয-গ্সেলে পরত অভিভাবাটসপূর্ণজাবে এই এ গেওা হয 
নাই: বতটুকু বাঙ্গালাভাহা-বিষয়ক ততটুকু মা দেওয়া হইয়াছে।. সমর অভিতাধাট 
মতপ্রণীত “তরুপিমা? গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে! .. .. ৃ 
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দুফেলগ্রস্থ হইয়াছে; কারণ ইহার ফলে কতকগুলি বিকৃত ও অশ্ুনধ বাণান 
 ঞ্জোরের জোরে” ভাষায় চালাইবার যে সঙ্কল্প কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
কোন কোন মহলে গড়ি উঠিতেছিল, তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে । 

ধত'চিঠিপত্র এবিষয়ে আমি পাইয়াছিলাম, তাহার সবগুলি কিংবা 
সেই সূব চিঠির সমস্ত অংশ অনাবস্তাক বোধে এই গ্রন্থে দেওয়! হয় নাই। 
ধাহার্দিগের সহিত পত্রালোচনা এই গ্রন্থ মধ্যে দেওয়! হইয়াছে তাহাদিগের 

একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় বোধ করি দেওয়া উচিত-_যদিও অনেকেই সুপরিচিত। 
যুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয়ের পিতৃদেব | অধ্যাপক শ্রীযুক্ত স্থরেন্ত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গৌহাটি 

কটন কলেজের পদার্ঘ-বিজ্ঞানের অবসরপ্রাপ্ধ প্রধান অধ্যাপক, এবং 
বাঙ্গাল৷ ভাষাতে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাদির যশস্বী লেখক। রায় বাহাছুর 

 ভযতীন্্রমোহন সিংহ বাঙ্গালার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ও পন্থাসিক-_ 

“উড়িষ্যার চিত্র” ও “ঞ্রুবতারা”-র রচয্রিত।। শ্রীযুক্ত চারুচজ্ ভট্টাচাধ্য 
মহাশয় লব্প্রতিষ্ঠ শিক্ষক । পণ্ডিত ৬কুমুদচন্ত্ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় ভট্টপলীর 
গ্রথিতনাম! পণ্ডিত। শ্রীযুক্ত স্থধীরচন্ত্র মজুমদার মহাশয় বন্ছভাষাবিদ্, 
শিক্ষক ও স্পপ্ডিত, এবং “বাঙ্গালা বাগধারা” গ্রন্থের রচয়িতা । আর 

ডাঃ মুহম্মদ শহীছুল্লা মহাশয় খ্যাতনাম ভাষাতত্ববিদ এবং টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 

সংস্কতের প্রধান অধ্যাপক | ইহাদিগের সকলেরই নিকট আমি কৃতজ্ঞ । 

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় তাহার «কর্তার ইচ্ছা! কন্্” 
প্রবন্ধটি প্রকাশ করিতে সানন্দে অনুমতি দিয়া আমাকে. কৃতৃজতাপাশে 
অবিদ্ধ করিয়াছেন । তাছাড়া, এই গ্রন্থের অন্তত বাঙ্গাল বাগান”, 
শক -প্রব্ি” *প্রবাসী”-তে, বাণান-সহ্ন্বীয় বিস্ত পত্রালোচনা 
“মাসিক বন্থমতীগ-তে, এবং আমার একখানি প্র “শনিবারের চিঠি”-তে 
প্রঝাশিত হইয়াছিল; এই নিমিত্ত উক্ত তিনটি পত্রিকার সম্পাদকগণ 
আমার কৃতজ্ঞতার পাত্র। আর সর্বোপরি আমার কতজ্ঞতাভাজন খ্বয়ং 
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কবি রবীন্দ্রনাথ, হিনি স্তীহার বুদ্ধ বয়স, ভর স্বাস্থ্য এবং স্বল্প অবসর সত্বেও 
আমার স্ায় অপরিচিত লেখকের সহিত বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়৷ 
আমাকে সাতিশয় বাধিত ও সম্মানিত করিয়াছেন। বস্তুতঃ এবংবিধ পত্রা- 

 লোচনা। দ্বারা রবিবাবু আমাকে যে সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে 
-্রহাকবি ভাক্দিলের--/707689  7029%086  083৮--এই বিখ্যাত 

_ববাক্যটিকেই স্মরণ করাইয়া! দেয়। 
মাতৃভাষান্ুরাগী দেশবাসিগণের হস্তে এই গ্রস্থথানি সমর্পণ করিলাম। 

ভরসা! করি ইহা তাহাদের উপভোগ্য হইবে। ইতি 

১লা শ্রাবণ, ১৩০৬ ূ 
উনি | ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ 

(ধে কয়েকটি মুদ্রাকর-প্রমাদ এই গ্রশ্থধানিতে লক্ষিত হইয়াছে, তৎসম্পর্কে একটি 
শুদ্ধিপত্র গ্রন্থশেষে সন্নিবেশিত -হইল। পাঠক অনুগ্রহপূর্বক ভুলগুলি সংশোধন 
করিয়! লইবেন ) ঠা? 



সূচীপত্র 
বিষ 
বাঙ্গালা বাপান 
রাচির অধিকার টার রি 

ফনেটিক যংকিঞি * 
বাণান-কমিটিতে ঘণ্টা কয়েক 
শিশুপাল-বধ 
পত্রালোচন! ৪৬৬ 

' জীযু্ত রবীন্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সহিত."* 

জীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মহিত রর 

অধ্যাপক গুক হুরেজ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাঁশয়ের সহিত *** 

রায় বাহাদুর এযতীব্রমোহন সিংহ মহাশয়ের সহিত "** 

ভীযুক্ত চারচন্ত্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের সহিত 

পণ্ডিত ৬কুমুদচন্্র বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের সহিত 

শীযুকত সুখীরচনর মজুমদার মহাশয়ের সহিত 
অধ্যাপক ডাঃ মুহম্মদ শহীদুল্লা মহাশয়ের সহিত 

“প্রধাসী"-র সহিত 

“শনিবারের চিঠির সহিত 

পরিশিষ্ট 

(ক) বাণান-কমিটির প্রস্তাধিত নিয়মাবণী (সংক্ষিপ্ত পরিচয় ) 
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বাঙ্গাল! বাণান 
মুখবন্ধ 

আজকাল বাঙ্গালা ভাষার শব্দের নিয়ন্ত্রণ বা সংস্কার সম্বন্ধে নানাবিধ 

'আলোচন! চলিতেছে ৷ কিন্তু বাঙ্গাল! ভাষার প্রচলিত বাণান সম্বন্ধে কিংবা 

তাহার সংস্কার সম্ধন্ধে কোন আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই গোটা কয়েক 

মোটা কথা মনে রাখা দরকার । সকল ভাষার বাণান সন্বন্বেই সেই 
কথাগুলি খাটে। 

প্রত্যেক ভাষারই শব্ধাবলীর বর্তমান রূপের একটা ইতিহাস আছে। 
শবগুলির বু[ৎ্পত্ি নির্ণয় করিতে হইলে সেই ইতিহাস জানা অতি 
প্রয়োজনীয় । নানা প্রভাবের ভিতর দিয়া, নানা! ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য 

দিয়া এক একটি শব তাহার বর্তমান রূপ ধারণ করিয়াছে । হয়ত মূলতঃ 
প্রাচীন ভাষার একই প্রকার শব্ধ হইতে বিভিন্ন প্রকার বাগানের শব্দের 

উৎপত্তি হইয়াছে ; আবার হয়ত মূলতঃ বিভিন্ন শব হইতে ভাঙিয়! চূরিয়া 
একই রকম বর্তমান রূপের উৎপতি হইয়াছে । ভাষা-বিজ্ঞানের ইহা অতি 



৪ বাঙ্গাল! ভাষা! ও বাপান 

স্থপরিচিত তথ্য । কিন্তু ষেভাবেই শব্জের বর্তমান রূপ আসিয়া! থাকুক না? 

কেন, সেটা শুধু শাব্দিক বিবর্তনের ইতিহাসের কখা। যে রকমই হউক না 
কেন, ষদ্দি কোন শবের বর্তমান রূপ সুস্থির ও সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিম্বা থাকে, 

তবে তাহাকে মানিয়! লইতে হইবে । 

অবশ্থ, এমন হইতে পান্তর ষে এখন পধ্যস্ত কোন কোন শব্দের রূপের বা 

বাণানের ঠিক স্থিরতা (৪6৪7১ ) দাড়ায় নাই, কোন প্রয়োগই একেবারে 

স্থপ্রতিষ্ঠিত (৪০1৪৭ ) হয় নাই, নানা জনে নানা প্রকার লেখেন, ঠিক 

শিষ্টপ্রয়োগ বলিয়! কোনটাকেই জোর করিয়া ধরা যায় না। বাঙ্গালা 
ভাষাতে এই প্রকারের অনেক অ-সংস্কত শব আছে? যথা £ 

জিনিষ, জিনিস; সাদা, শাদা; সহর, শহর; ইত্যাদি । এই সব 

অনিশ্চিতরূপ শব্দের ব্বপ সম্বন্ধে একটা কিছু নির্দেশ করিতে চেষ্টা করা 

স্থফলপ্রণ । তবে এসন্বন্ধেও বক্তব্য এই যে সব ভাষাতেই অল্পবিস্তর এই 

প্রকার বূপান্তর-বিশিষ্ট শব থাকে ; সংস্কতেও ইহার অভাব নাই; যেমন, 
শ্রেণী, শ্রেণি; অবনী, অবনি ; কেশরী, কেসরী ; বশিষ্ট, বসিষ্ঠ ; ইত্যাদি । 

তাহাতে বিশেষ যে কোন অস্থবিধা বা! বিশৃঙ্ধলা ঘটে এমন নহে । 

কিন্তু গ্রথম কথা মনে রাখিতে হইবে এই যে, যে সমম্ত শবের রূপ 

স্থগ্রতিষ্টিত, এবং এইক্সপ শব্দের সংখ্যাই বেশী, তাহাদের রূপের বা! বাণানের' 

পরিবর্তন সাধন করিতে চেষ্টা করা--তাহা যে কারণেই হউক, সরলতা- 

সম্পাদনের খাতিরেই হউক, অথবা বুৎপত্তিগত বা ব্যাকরণগত বিশুদ্ধির 
থাতিরেই হউক-_-একেবারেই নিরর্থক ; শুধু নিরর্থক নহে পরস্ত বহুল- 
পরিমাণে অনিষ্টকর । কারণ এইকপ চেষ্টায় শেষে দাড়ায় এই যে স্থনি্দিষ্ 

স্থপ্রচলিত বাণানের স্থলে আবার নানা প্রকার বাণান চলিতে আরম্ভ করে । 

ভাষাকে হুনি্দিষ্ট ও সংরক্ষিত করিবার দিক হইতে দেখিলে ইহা অকল্যাণ- ' 
কর। সরলতা বা বিশুদ্ধি অপেক্ষা একরূপত্ব ( 00100160 ) ভাষায় বেশী 
'আবশ্তক | ডাষার রূপকে স্থুস্থির (88811159 ) করিবার যুল মন্ত্র 



বাঙ্গাল! বাণান ৫ 

এই যে, স্থপ্রচলিত ও ন্বপ্রতিষ্ঠিত রূপ বা বাণানকে মানিয়া লইতে 
হুইবে, ইহার অস্তিত্ব শ্বীকার করিয়া লইতে হইবে; যদ্দি ব্যাকরণ-হষ্টও 
হয় তবে ইহাকে নিপাতনে সিদ্ধ বলিয়! ধরিয়া লইতে হইবে । যেমন, 

উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে, বাঙ্গালাতে ব্জন,সততা, সক্ষম, জাগ্রত, 
পাশ্চাত্য, একত্রিত, তৃজঙ্গিনী, প্রভৃতি শবদ। সংগতের ন্যায় কঠিন ব্যাকরণের 
নিগড়ে আবদ্ধ ভাষাতেও নিপাতনের অভাব নাই। ভাবার রূপ সম্বন্ধে 
বুল-প্রয়োগ (55825) এবং প্রাচীনতা। (80৮09165 )-ই বড় এবং 

সেরা প্রমাণ। বাণান সম্বদ্ধে এইটাই প্রধান কথা । 

দ্বিতীয় কথা, ধ্বনিতত্ব সম্বন্ধে । মোটের উপর একথা ঠিক যে ভাষার 
রূপের ও ধ্বনির মধ্যে সামপ্স্য থাকা উচিত। সব ভাষাতেই মোটামুটি 
একরকম সামধরন্ত আছে; নহিলে লোকে লিখিত ভাষা বুঝিতেই পারিত ন!। 

কিন্ত যে সব ভাষায় বর্ণমালা অপ্রচুর, যেমন রোমক-বর্ণমালাবলম্বী ভাষ! 
সকল, তাহাদিণকে একই রূপের দ্বারা বিভিন্ন ধ্বনি প্রকাশ করিতে হয়, 
আবার হয়ত বিভিন্ন রূপের দ্বারা একই ধ্বনি প্রকাশ করা হয়; কিন্ত 

ভারতীয় সংস্কৃত বর্ণমালা! আগ্ঘোপাস্ত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ধ্বনিতত্বের 

উপরে প্রতিষ্তিত ও স্থবিন্যন্ত হওয়ায়, এবং সংস্কৃতে একটি ধ্বনির মাত্র একটি 

রূপ এবং একটি রূপের মাত্র একটি ধ্বনি নির্দিষ্ট হওয়ায়, এবং বাঙ্গালা ভাষা 

সংস্কৃত-বর্ণমালাবলম্বী হওয়ায়, বাঙ্গাল! ভাষাতে ধ্বনিতত্বঘটিত অপামঞ্রস্য খুব 

বেশী নাই। অন্ততঃ: ইংরাজী, ফরাসী, জান্মাণ, প্রভৃতি রোমক-বর্ণমালা- 

বলহ্বী ভাষার তুলনায় অকিঞ্চিংকর বলিলেই হয়। সংস্কৃত বর্ণমালার 
কয়েকটি বর্ণের ধ্বনি বাঙ্গালাতে পরিবন্তিত হইয়৷ গিয়াছে বলিয়াই বাঙ্গালা 
বাণানে যাকিছু গোলমাল হয়; যেমন, ম্বরবর্ণে (ই, ঈ ), (উ,উ), ব্যঞ্ন 

বর্ণে (জ, য),(ণ,ন), ( বর্গীয়ব ও অন্তংস্থ ব), (শ. ষ, স), ইহাদিগের 

উচ্চারণ প্রায় একই প্রকার হইয়৷ গিয়াছে; হ্বরবর্ণ খ, ক, ৯ ব্যঞ্জনবর্ণ 
রি, রী, লি-তে পরিণত হইয়াছে; যুক্তবর্ণ ক্ষ (কৃ+ষ) কৃথ-এর সমতুল্য 



সু বাঙ্গালা ডাষ। ও বাণান 

হইয়াছে; ইত্যাদি । কিন্তু সে গোলমাল এমন কিছু গুরুতর নহে যে তজ্জন্ত 

সমস্ত বাঙ্গালা শবের প্রচলিত রূপ পরিবর্তন করিয়া বিশুদ্ধ ধ্বনিতত্বের 

অনুযায়ী করিয়া গড়িতে হইবে । 

তাছাড়া মনে রাখিতে হইবে যে, কোন জীবন্ত ভাষা, যাহার উচ্চারণ- 

রীতি দেশে ও কালে সঞ্ভতই পরিবন্তিত হইতেছে, তাহাকে কোনও 
উচ্চারণ-মূলক ( চ1)0709810 ) কাঠামতেই বশাধিয়া রাখা যায় না। এত 
বিশুদ্ধ-উচ্চারণমূলক যে সংস্কৃত ভাষা তাহাকেই রাখা যায় নাই, এবং সেই 
01০29৮1০ নিগড় ভাঙ্গিয়াই যত প্রারুত, অপভ্রংশ এবং বর্তমান ভারতীয় 

ভাষার উতৎপত্তি। অতএব ]00909৮0 আকারে বাঙ্গালা ভাষাকে ঢালিয়। 

সাজিবার চেষ্টা কর! পণুশ্রম মাত্র । 

প্রধান যে দুইটি কথ! তাহা বলিলাম; এখন বাঙ্গালা ভাষার বাণান 
সম্বন্ধে ছোট ছোট কয়েকটি কথা বলিয়া মুখবন্ধের বক্তব্য শেষ করিব । 

বাঙ্গালাতে সাধু ভাষা ও কথা (বা চল্তি বা মৌখিক ) ভাষা, ছুই 
প্রকারের ভাষাই প্রচলিত আছে । সাধু ভাষার কাঠাম মোটামুটি স্থপ্রতিষ্ঠিত। 
কথ্য ভাষা! এই কিছুদিন ধরিয়া সাহিত্যে কিছু বেশী ব্যবহৃত হইতেছে। 

স্বভাবত:ই কথ্য ভাষার রূপ অনেকটা অনিশ্চিত অর্থাৎ বনুরূপ। বিভিন্ন 

জিলার, যথা ঢাকা, বরিশাল, যশোহর, চট্টগ্রাম, শ্রীহষ্ট, নদীয়া, বীরভূম, 
মেদিনীপুর, ইত্যাদির কথ্য ভাষার মধ্যে শবগত ( 0)819001০91 ) পার্থক্য 
ও ধবনি-পার্থক্য ত গুরুতর! ইহাদিগের কথা যদি ছাড়িয়াও দিই, তথাপি 

রাজধানী কলিকাতা ও তক্সিকটবর্তা স্থানসমূহের কথা ভাষাও ঠিক একরূপ 

( ৪0/07 ) নহে--বিশেষতঃ ক্রিয়াবিভক্তিগুলি সম্বন্ধে। যেমন, সাধু 

ভাষার “বলিলাম” শব্দের অনেক রূপ প্রচলিত, বল্লাম, ব্লুম, বল্পেম 

ইত্যাদি। এই সমন্ত রূপের মধ্যে যদি কোন একটি রূপকে নির্দিষ্ট করিয়া 

দেওয়া যায়__অস্ততঃ লিখিবার সময়ে--তাহা হইলে কতকটা বিশৃঙ্খলা দূর 
হইতে পারে এবং কিছু উপকার সাধিত হইতে পারে । অন্যান্ত জিলার ভাষা 



বাঙ্গালা বাণান ৰঁ 

সাহিত্যে বড় একটা ব্যবহৃত হয় না? নাটকীয় পাত্রপান্রীদের মুখে ছুই-এক 

সময়ে হয় মাক, যেমন সংস্কৃত নাটকে নান! জাতীয় প্রারুতের ব্যবহার হয়; 

তাই সে বিষয়ে কিছু করিবার তেমন আবশ্বকতা! নাই। স্ৃতরাং আমার 
মনে হয় বাঙ্গাল! বাণান-সংস্কার আজকাল সাহিত্যে ব্যবহৃত কথ্য ভাবার 

রূপবাহুল্য নিয়ন্ত্রণের দিকেই প্রধানত: প্রযুক্ত হগুয়। উচিত । 

কেহ কেহ বলেন বাঙ্গালাতে সব “ঘ” “জ”তে, সব “ণ” “ন”তে পরিণত 

কর! উচিত, ইত্যাদি-_অস্ততঃ যে সব শব খাটি (অর্থাৎ তৎসম) সংস্কৃত নহে 

তাহাতে করা উচিত---এবং তৎসমর্থনে প্রারুত, পালি, প্রভৃতির নজীর দেখান। 

সে সন্বন্ধে প্রধান বক্তবা প্রথমেই আমি বলিয়াছি। যে শব্দের বাণান স্থ- 
প্রতিষ্ঠিত তাহার পরিবর্তন অবিধেয়, তা৷ ভাষাতত্বের খাতিরেই হউক অথব! 

ইতিহাসের খাতিরেই হউক। দ্বিতীয় কথা এই যে, ভাষাতত্বের পথ খুব সহজ 
পথ নহে পরস্ত বিষম গহন পথ) এ বিষয়ে নানা মুনির নানা মত হইতে 
পারে। দৃষ্টান্তত্বরূপ বলিতেছি, “ঘ” স্থানে “জ” লেখা সম্বন্ধে । কেহ কেহ 
ইহার সপক্ষে প্রাকৃত প্রয়োগ উল্লেখ করেন; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে সব 

প্রা্কতে এবিষয়ে একবিধ প্রয়োগ নহে । শৌরসেনী মাহারাস্্রী পৈশাচী 

প্রারতে “য” স্থানে “জ” হয় বটে, কিন্তু মাগধী প্রাকৃতে “জ” স্থানে “ষ 

হয়; যেমন, “জায়া স্থানে “যাআ”, “জায়তে” স্থানে “যাঅদে” (“জো যঃঃ 

বররুচি "প্রাক্কত-প্রকাশ” ১১1৪]; এবং এই মাগধী প্রাকৃতের সহিতই 

বাঙ্গাল! ভাষার নিকটতম সম্পর্ক । পরস্ত এই সব সংস্কারকগণ ষখন আবার 

ণ” বর্জন করিয়া সর্ব্বত্র “ন” আমদানী করিতে বলেন, তখন তাহারা প্রাকৃত 

ভূলিয়! যান; ভুলিয়া যান যে এক পৈশাচী প্রাকুত ভিন্ন সমস্ত প্রাকতেই 
একমাত্র “ণ” ই প্রচলিত, “ন” নাই [“নো। ণঃ সর্বত্র প্রা-প্র, ২।৪২]। 

তখন তীহাদের গ্রারুত-নিষ্ঠা থাকে কোথায়? এক এক স্থানে এক এক 

রকম যুক্তির অবতারণা করিয়া নিজেদের খেয়াল অন্থুষায়ী প্রচলিত বাঙ্গাল 

বাণান পরিবর্তনের চেষ্টা কর! একাস্ত অযৌক্তিক ও অশ্রদ্ধেয়। 



৬ বাঙ্গালা ভাষা! ও বাণান 

তাছাড়া, একথা বিশ্বৃত হইলে চলিবে ন! যে বাঙ্গাল! শব্জের বিভিগুলি 
সংস্কৃত প্রাক্কত গ্রভৃতির মধ্য দিয়া নানাভাবে রূপাস্তরিত হইয়া! বর্তমান আকার 
ধারণ করিয়াছে সত্য, এবং তাছাড়া নানা বিদেশী শব ও অসংস্কত খাঁটি 

দেশজ শব বাঙ্গালাতে আছে সত্য, কিন্তু সাধু বাঙ্গাল! ভাষার যাহা! শব- 
ভাণ্ডার (*০০৪০৪1৪:9 ), তাহার খুব বেশী অংশই একেবারে সংস্কৃত হইতে 

আহত; সেই সব শব্দের প্রাকৃত রূপ হইতে বাঙ্গালায় লওয়! হয় নাই। 

'আবার অনেক একার্থক ও সদৃশ শব্ব আছে, ষাহাদের একটি একেবারেই 
সংস্কৃত, অপরটি মূলতঃ সংস্কৃত হইলেও নানা অপভ্রংশের মধ্য দিয়া 
আসিয়াছে; যেমন, পক্ষী, পাখী; হস্তী, হাতী; হস্ত, হাত; ঘোটক, 

ঘোড়া; ইত্যাদি । বাঙ্গালা ভাষার শব্ষ-ভাগ্ডার যে খুব বেশী পরিমাণেই 
সংস্কৃতবহুল এবং প্রাকৃত শব্দের রূপের সহিত বাঙ্গালা শব্ের রূপের যোগ 

যে অতি অকিঞ্চিংকর তাহা যে কোন শিক্ষিত বাঙ্গালী একটি সংস্কৃত রচনা 

ও তাহার প্রারুত পাঠ পাশাপাশি রাখিয়া পড়িতে চেষ্টা করিলেই বুঝিতে 
পারিবেন । বাঙ্গালাতে “অআর্ধাপুত্র”ই চলে “অজ্জরউত্ত” চলে না, “শকুস্তলাদ্ই 
চলে “সউন্দলা” চলে না, “শেফালিকা”ই চলে “সেভালিআ” চলে না, 

“তিষ্ট”ই চলে “চিঠ” চলে না। 

বর্তমান বাঙ্গালা ভাষা- সাহিত্যের বাঙ্গালা ভাষা- প্রধানতঃ সংস্কৃতমূলক 
বলিয়াই দেখা যায় যে প্রায় অপ্দিকাংশ ক্ষেত্রেই ঠিক সংস্কৃত নহে অথচ সংস্কৃত- 
মূলক ( অর্থাৎ তন্তব ) শব্ের প্রচলিত বাণানও যথাসম্ভব সংস্কৃতান্থ্ষায়ী ) 

অর্থাৎ সংস্কৃতের মূল শব্দে যেখানে যে “ন”, ষে “স”, যে “জ”, যে “ই”-কার, 
যে “উ”-কার আছে, বাঙ্গালাতে প্রচলিত শব্ের রূপও তাদঙগুরূপ; এবং 

এইরূপ হওয়াই শ্বাভাবিক ও সঙ্গত। কারণ উচ্চারণের বৈষম্য ঘটিয়! 

থাঁকিলেও রূপসাদৃশ্ঠ থাকাতে শবের বু[ৎপত্তি সহজেই প্রতীত হয়। তাছাড়া, 
এই একই কাদ্ণে সংস্কৃত বাাকরণের অনেক বিধি, যেষন স্্ীলিঙগ-বিধি, 

বত্তণত্ব-বিধি, বাঙ্গালাতেও বছল পরিমাণে অবলগ্থিত হয়। তন্তব বাঙ্গাল! 



বাঙ্গাল! বাপান ৯ 

শবের গঠনে এই যে প্রচলিত রীতি এতদমুসারেই “কর্ণ হইতে “কাণ”, 

“্র্ণ” হইতে “সোণা” ইত্যাদি, স্্ীলিঙ্গাত্বক ঈ-প্রত্য় প্রয়োগে “মামা” 
হইতে “মামী”, “কাকা” হইতে “কাকী” ইত্যাদি, পত্ববিধি প্রয়োগে “রাণী” 
ইত্যাদি শবের বাণান প্রচলিত হইয়াছে। 

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বল! যাইতে পারেখ যে স্থলে বাঙ্গালাতে একই 
ধ্বনিবিশিষ্ট ছুইটি শব্ধ চলিত আছে, সে স্থলে একটির সংস্কৃত মূল শব যদি 

“পণ” সংযুক্ত হয়, তাহা হইলে তন্তভব শব্দকে “ণ” দিয়া লিখিলে বুঝিবার 

গোলমাল অনেকটা দূর হয়-_শবের পার্থক্য বুঝাইবার এই রীতি ইংরাজী 
ফরাসী প্রভৃতি ভাষায় প্রচলিত আছে । দৃষ্টাস্তন্বরূপ বলা৷ যায়, “পর্ণ” শবজ 

“পাণ”?, “বর্ণন” শবজ “বাণান” যৃর্ঘন্য ণ দিয়া লিখিলে “পা” ধাতৃজ 

“পান” ও তৈয়ারী করা অর্থে “বানান” হইতে ইহাদের তফাৎ সহজেই 
ধরা পড়ে। সে যাহাই হউক বাঙ্গালা শবের গঠনে সংস্কৃত মূলের সাদৃশ্ঠ 
বতটা রক্ষিত হয় ততই ভাল; এবং কাধ্যতঃ প্রচলিত সাধুভাষার বাঙ্গালাতে 
তাহাই মোটামুটি রক্ষিত হইয়াছে । 

আর এক কথা লিপাস্তর (00811661560) বা অন্ত ভাষার শব 

বাঙ্গালাতে লেখা সম্বন্ধে । এই বিষয়ে প্রধান কথা এই যে এক ভাষার ধ্বনি 

অন্য ভাষার বূপের সাহায্যে যথাসম্ভব প্রকাশিত করিতে পারিলেই যথেষ্ট 

মনে করিতে হইবে ; কারণ কোন ভাষার যাবতীয় ধ্বনি এবং ধ্বনিবিকার 

অপর ভাষার সাহায্যে প্রকাশিত হইতে পারে না। যেমন, ইংরাজীতে 

প্রকৃত দক্ত্যবর্ণ নাই-_প্রকৃত দস্ত্য উচ্চারণ পাইতে হইলে ইউরোপ মহাদেশ 
€০000906)-এর ভাষা অর্থাৎ ফরাসী, ইটালীয়, ম্পানিশ, ইত্যাদি ভাষার 

উচ্চারণ শুনিতে হইবে। তাই ভারতীয় দস্ত্যবর্ণ অর্থাৎ ত-বর্গের বর্ণ ইংরাজেরা 

উচ্চারণই করিতে পারে না ) “ত”এর স্থানে “৮”, “দ*এর স্থানে “৫৮ দিয়াই 
কাজ চালাইয়া লয়। লৌকিক ভাষায় এইরূপই করিতে হয়, এবং তাহাতে 
অন্থ্বিধাও বিশেষ কিছু হয় না। পণ্ডডিতদিগের জন্য অবশ্ট লিপাস্তরে অনেক 



১৩ বাঙ্গালা ভাষা! ও বাণান 

উচ্চারণ-বৈষম্যস্থচক (01800161681 ) চিহ্ন ব্যবহৃত হয়--সে ব্বতন্্র কথ! । 

কাজেই ইংরাজী কিংবা ফরামী কিংব। জাম্মাণ শঝের বাঙ্গাল! প্রতিলিপি 

করিবার সময়ে উহাদিগের প্রতিটি উচ্চারণ হবু অনুকরণ করিবার 

নিমিত্ নৃতন অক্ষর রচনা বাঁ চিহ্ন রচনার চেষ্টা কর বিড়ম্বনা মাত্র । 

কেহ কেহ বলেন, ইংরাজী “১ ধ্বনি বুঝাইবার নিমিত্ত “জ” প্রয়োগ” 
করা উচিত; তাহা হইলে “”-এর জন্য “ফ”, *৮৮-এর জন্য “ভি”, 

ইত্যাদি লাগিবে। তাহাতেও সমহ্যার শেষ নাই; “৮ ধ্বনি, যথা, 
4101998976)) 920795)  1019518100, প্রভৃতি শব্দের ধ্বনি কি 

প্রকারে বুঝান যাইবে? ফরাসী ৪ কিংবা জান্মাণ 9 বা 0, কি প্রকারে 

বুঝান যাইবে? এই সব বুঝাইবার জন্য নৃতন নৃতন চিহ্ন রচনা 

করাকে নিরর্থক পণুঅম ছাড়া কিছু বলা যায় না। তদ্রপ, আর 

একটি নৃতন অক্ষর কেহ কেহ প্রস্তাব করেন ইংরাজী “3৮ বুঝাইতে । 

এষাবৎ বাঙ্গালাতে “৯৮ দিয়! ইহা বুঝান হইয়াছে; ইহা ঠিক প্রতিধ্বনি 

নহে বটে কিন্ত যথেষ্ট অনুরূপ প্রতিধ্বনি । প্রস্তাবিত হইয়াছে স ও ট- 

এর ষুক্তাক্ষর “স্ট” | এবিষয়ে প্রথম মন্তব্য এই যে ইহা অনাবশ্ক ; 
দ্বিতীর মন্তব্য এই যে যদি এই যুক্তবর্ণের “স”” ও “ট”এর ধ্বনি সংস্কৃত ধ্বনি 
হয় তবে “দন্ত?” স ও “মৃদ্ধিনা” উ-এর সমাবেশ ধ্বনিসঙ্গতি (01.00500 

1)910009)-বিরদ্ধ-_একেবারেই বর্ণ-সঙ্কর । আর যদি বাঙ্গালা ধ্বনি হয় তকে 

এই চেষ্ঠা বৃথা, কারণ বাঙ্গালাতে “স”এর উচ্চারণ সচরাচর দস্তা নহে--শুধু 

“লহ” ও *শ্তে এবং দস্তযবর্ণের যোগে দন্ত হয়, যেমন “তত? “স্থ” ওপমাতে। 

পক্ষান্তরে, “তালব্য” শ-এর উচ্টারণও কোন কোন স্থলে দস্তা হয়, যেমন “শু” 

তে এবং যুক্তবর্ণ *শ্” ও “শ্র”তে । হৃতরাং “ই” ছারা কাজ চলিবে না কেন 

বুঝা যাইতেছে না। মোট কথা এই ষে, লৌকিক ব্যবহারে অর্থাৎ সাধারণের 
প্রচলিত*ভাষায় অন্য ভাষার ধ্বনি প্রকাশের নিমিত্ত অপ্রচলিত নৃতন চিহরে 

অবতারণ। অনাবশ্যক ও অবিধেয়, এবং বর্ণ-সন্কর সৃষ্টি এস্থলেও অবাঞ্ছনীয়। 
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আলোচনা 

(১) রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব। 

বাঙ্গালা ভাষার বর্তমান প্রচলিত প্রয়োগে রেফের পর কয়েকটি ব্যঞ্তন- 

বর্ণের দ্বিত্ব লক্ষিত হয়; যথা, চ6, চ্ছ? জজ, তর দি, দ্ধ, বব, শ্ম এবং ধ্য-_মাজ 

নয়টি; আর তিনটি ব্যঞ্ঈনবর্ণে দিত্ব রূচিৎ লক্ষিত হয়; যথা, ক, তত 

অন্যান্য ব্যঞ্জনবর্ণে মোটেই দ্বিত্ব প্রয়োগ লক্ষিত হয় না। কিন্তু যে ন্য স্থলে 

বর্ণদ্িত্ব হয়, সেখানে সর্বদাই এইরূপ হইয়া থাকে, শিষ্টপ্রয়োগে ইহার 
কোনও ব্যত্যয় নাই; এবং এই সব স্থলে এই বর্ণদ্ধিত্ব বনু প্রাচীনকাল 

হইতে চলিয়। আসিতেছে । চারি শত বৎসরের প্রাচীন বাঙ্গালা অক্ষরে 

লিখিত সংস্কৃত শিলালিপিতে এবং অতি প্রাচীন বাঙ্গালা পু'খিতেও এইন্ধপ 

দ্বিত্ই অবলম্বিত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায় । 

এই দ্বিত্ব অবলম্বনের আসল কারণ ধ্বনিতত্বমূলক (]009769০) ; রেফের 

পর ষে ব্যগ্ননবর্ণ বসে তাহার উপর স্বতঃই একটু বেশী জোর পড়ে; যেমন, 

আমরা “ছুর্দম” শব্ধ উচ্চারণ করিতে “ছুব্+দম্” এ ভাবে বলি না; 

“দুর+দ্দম্”” এই ভাবেই উচ্চারণ করি। পরবতী ব্যঞ্নধ্বনির উপর এই 

জোর পড়ে বলিয়াই চঙ্গতি কথাম্ম আমরা “ধশ্মগ “কশ্মগকে “ধন্মগ “কম্ম” এই 
ভাবে বলি; এই একই কারণে এই সব স্থলে পালি ও প্রাকুতে “ধম্ম” “কম্ম”? 
লেখা হয়। এই ধ্বনিঘটিত (01)0776010 ) কারণেই, সংস্কৃত ব্যাকরণে 

এইরূপ স্থলে ( উচ্মবর্ণ ভিন্ন অন্য ) ব্যগ্নবর্ণের দ্বিত্ব বিকল্লে গৃহীত হইয়াছে, 

যদিও ব্যুৎপত্তিতে সব সময়ে দ্বিত্ব আসে না। পাণিনি ব্যাকরণে এবিষক্কে 

স্থত্রই রহিয়াছে “অচো রহাভ্যাং দ্বে” [ অষ্টাধ্যায়ী ৮119৬ ]1 

স্থতরাং সংস্কৃত ব্যাকরণে যে বাণান সঙ্গত, এবং বাঙ্গালা ব্যবহারে 

ষে বাণান একেবারে প্রতিষ্ঠিত (৪901৪), তাহার পরিবর্তন করা 

অবিধেয়। 
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কেহ কেহ ছাপার কাধ্যে কতকটা সরলতা! হইবে বলিয়া এই সব স্থলে 
বর্ণবিত্ব বজ্জনের পক্ষপাতী । প্রথমতঃ, ছাপার কার্যে স্থবিধা হইবে 

বিবেচনায় গ্রচলিত ভাষার বাণান বদলানর যুক্তি অত্যন্ত অশ্রন্ধেয়--কারণ 

ভাষার জন্ত টাইপ, টাইপের জন্য ভাষা নহে। দ্বিতীয়তঃ, বাঙ্গালাতে অজন্র 

যুক্তবর্ণ আছে, তিন বর্ণের যুক্তবর্ণের সংখ্যাও নেহাৎ কম নহে; যেমন, সন্ধ্যা, 
বন, বন্ধ, মন্ত্র, রন্ধ,, উজ্জল, ইত্যাদি। সমস্ত যুক্তবর্ণের ব্যবহার বজ্ন 
করিবার কোন প্রন্তাব কেহ করিতেছেন না; শুধু মাত্র এই নয়টি অক্ষরকে 

ভরাক্ষর যুক্তবর্ণ হইতে হ্বযক্ষর যুক্তবর্ণে পরিণত করিলেই বিশেষ কি যে সরলতা 
সম্পাদিত হইবে তাহা বুঝা! যায় না। বিশেষত: বর্তমান বাণান যখন 
একেবারে স্থপ্রতিষ্ঠিত। লাভের মধো হইবে এই যে যেখানে একরপত্ব 

€ 92016000165 ) ছিল, সেখানে আবার নানাবিধ বাণান চলিবে। তাহা 

একেবারেই বাঞ্ছনীয় নহে । 

আর এক কথা । রেফের পর যে কয়েকটি বর্ণদ্বিত্বের বিষয় উপরে বণিত 

হুইল, তন্মধ্যে “্্য"এর সম্বন্ধে আরও কথা আছে । বাঙ্গালা উচ্চারণে “ধ্য” 

শুধু বর্ণঘবিত্ব (90500110800 ) নহে, ইহার মধ্যে বাঙ্গালা “1” (য-ফলা) 

রহিয়াছে, এবং তদনুযায়ীই ইহার উচ্চারণ হয়; অর্থাৎ “আর্ধ্য”-এর উচ্চারণ 

“আদ্ষ”-এর অনুরূপ, “আর্জ”-এর অনুরূপ নহে । “কাধ্য? ও “মাজা”, 

“পর্যন্ত” ও “গর্জন”, “র্যা” ও “ধূর্জটি ইহাদের উচ্চারণ অন্গরূপ নহে। 

বাঙ্গালা ভাষাতে “ঘ”-এর উচ্চারণ “জ* হইতে অভিন্ন হইয়া গিয়াছে বটে, 

কিন্তু “য-ফলা”-র উচ্চারপ-স্বাতন্ত্য রহিয়াছে । সে উচ্চারণ ঠিক সংস্কৃত 

য-ফলার অন্গবূপ নহে, কিন্তু কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত । যেমন, “মগ” শব্দ 

সংস্কতে উচ্চারিত হয় “মদ্+য়” অথবা “মদ+ই+অ”, বাঙ্গালাতে উচ্চা- 

রিত হয় “মই +দদ” বা “মৈ+দদ”; অর্থাৎ সংক্ষিত ই-ধ্বনিটির স্বান-পরিবর্তন 

€ 25905006815 ) হয় মাত্র, এবং তৎফলে ব্যঞ্নধ্বনি দ্বিত্ব-ভাবাপক্ন হইয়া 

পড়ে । পূর্বে ও উত্তর বঙ্গে এই উচ্চারণ খুবই সুস্পষ্ট ) পশ্চিমবজেও “মৃ্ঘ” 
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শবের উচ্চারণ ঠিক “মন্দ” শবের ন্যায় নহে; ষ-ফলার প্রভাবে প্রথম স্বরের 
ধ্বনি রূপান্তরিত হইয়! “মোদ্দো” উচ্চারণ হয় । সেযাহাই হউক, য-ফলার 

যে বিশিষ্ট উচ্চারণ আছে তাহা! মানিতেই হইবে; এবং সেই উচ্চারণটি 
প্যয”-তেও রহিয়াছে । শুধু “ধ”” লিখিলে বাঙ্গালা রীতি অঙন্গুলারে উচ্চারণ 

হইবে “জ?” কদাপি “জ” হইবে না; স্থতক্বাং এইরূপ লিখিলে ধ্বনিবিচারে 
একেবারে ভুল হইবে । কাজেই “্য” রূপ যাহা বাঙ্গালাতে একমাত্র 
প্রচলিত রূপ-_-তাহা রাখিতেই হইবে; এখানে বিকল্পও চলিবে না। অন্ত 
ব্দ্ধিত্থের স্থলে, প্রচলিত বাণানের পরিবর্তে রেফের পর এক-বর্ণাত্মক বাণান 

বিকল্লে ব্যবহার ৪০£৪9৪0০07 হিসাবে দেওয়া যাইতে পারে মাত্র; ইহার অধিক 

জোর (56858) এবিষয়ে দেওয়া! অসঙ্গত। ধাহারা এবিষয়ে প্রচলিত বাপান 

একেবারে বর্জন করিয়া একবর্ণাত্বক বাণানই কেবল বিধান করিতে চাহেন, 

তাহাদের কথ! একান্তই অশ্রদ্ধেয়; কারণ স্থপ্রচলিত এবং ব্যাকরণসম্মত 

বাণান চলিবে না অর্থাৎ অশুদ্ধ বলিয়! গণ্য হইবে, ইহা৷ হইতেই পারে না। 
(২) পদমধ্যে পঞ্চমবর্ণ স্থানে অন্গস্থার | 

বাঙ্গালাতে প্রচলিত রীতি মোটামুটি এইরূপ £ 

যদি “ম্”এর পর কবর্গের যুক্তবর্ণ থাকে, তবে “ং”এর ব্যবহারই সচরাচর 
করা হয়; যেমন, সংক্রামক, সংখ্যা, সংগ্রহ, ইত্যাদি । ষদ্দি ক-বর্গের একবর্ণ 
থাকে, অথবা! অন্ত কোন বর্গীয় বর্ণ থাকে ( একবর্ণই হউক, কিংবা যুক্তবর্ণই 
হউক), তবে সেই বর্গের পঞ্চম বর্ণ ব্যবহার হইয়া যুক্তাক্ষরে পরিণত হয়; 

যেমন, শঙ্কর, অঙ্ক, শব্ধ, অঙ্গ, বঙ্গ, সঙ্ঘ, সধয়, বাঞ্চা, ধনপ্রয়, বঞ্ধা, বণ্টন, 

ক, অগ্ড, সন্তান, সন্দেশ, সম্পন্ন, সম্বোধন, সম্ভব, সম্মান, সন্ত্রাস, তন্দ্রা, রন্ধ,, 

সন্ন্যাসী, সম্প্রদান, সন্ত ইত্যাদি । অস্তংস্থ বর্ণ বা উদ্মবর্ণ পরে থাকিলে 
অবশ্থ শুধু “ং”ই হয় (সংস্কৃত ব্যাকরণের সন্ধির নিয়মানুসারে)। ষেমন, কিংবা, 
কিংব্দস্তী, সংবাদ, অবিসংবাদিত, বারংবার, সংবরণ, স্বয়ংবর, প্রিম্রংবদা, 

সংশয়, সংসার, সংহার, ইত্যাদি । এই রীতির কোন পরিবর্তন অলাবশ্থক | 
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ঠিক সংস্কৃত ব্যাকরণাহুসারে পদের অন্তস্থিত “ম্৮”-এর বিকল্পে “২” অথবা 

পঞ্চমবর্ণ ব্যবহার করিতে নির্দেশ করিলে, সাধারণ প্রয়োগে প্রায়ই ভুল হইবার 

সম্ভাবনা; কারণ কোন্টা পদের অস্ত এবং কোন্টা অস্ত নহে, ইহা বাঙ্গালাতে 

সহজে বুঝা যায় না। যেমন, “শংকর” লিখিলে “অংক”, “অংগ”, ইত্যাদি অশুদ্ধ 

বাণান প্রচলিত হইবার সম্ভাবনা'বেশী । সুতরাং প্রচলিত প্রণালীই সুবিধাজনক। 

(৩) বিসরীন্ত শব্। 

সংস্কতে যে সকল শব্দ বিসর্গান্ত, তাহারা বাঙ্গালাতে ছুই আকার ধারণ 

করিয়াছে। কোন কোনটিতে বিসর্গ উচ্চারণ ত নাই-ই, এমন কি তৎপূর্বব্থ 

'অকারাস্ত ব্য্ছনও হসন্ত ভাবে উচ্চারিত হয়; যেমন, মন: (উচ্চারণ হয়, মন্), 

তেজ: (তেজ), বশঃ (যশ, আয়. ( আয়ু), ধঙ্গঃ ( ধনু), চক্ষু ( চক্ষু), 

ক্োতিঃ (জ্যোতি), ইত্যাদি। বাঙ্গালা প্রয়োগে তাই ইহাদের বিসর্গ বঙ্জিত 

হইয়াছে। শুধু সমাসবদ্ধ পদের অস্ততৃ্ি হইলে ইহাদিগকে বিসগাস্ত ধরা 
হয়; যেমন, মনোযোগ ( মন:+যোগ ), তেজন্কর, আফুর্করদ, ধনুদ্ধর, 

জ্যোতিরিক্্, চস্ৃঘ্বয, ইত্যাদি । এই জাতীয় শব অধিকাংশই বিশেষ্য ৷ আর 

এক প্রকার সংস্কৃত বিসর্গান্ত শব্দ আছে; ইহারা প্রধানতঃ অব্যয় শব্ধ এবং 

এত্-ডাগাস্ত শব্ের সম্বোধন পর । বাঙ্গালাতে ইহারা প্রায় বিসর্গাস্ত ভাবেই 

উচ্চারিত হয়, এবং যেস্থলে তাহা না-ও হয়, সেস্থলেও অ-কার পূর্বে 

থাকিলে অ-কারান্ত ভাবেই উচ্চারিত হয়, হসম্ত ভাবে হয় না। যেমন, 

ক্রমশঃ, বস্থতঃ, প্রায়শঃ, প্রাতঃ, পুনংপুনঃ, পিতঃ, মাতঃ, ইত্যাদি । এই সব 

শবে--এবং ইহার খাঁটি সংস্কৃত শব্দ-_বিসর্গ থাকাই উচিত; বিকল্লেও 

বিসর্গ-বঙ্জন উচিত নহে? কারণ বিসর্গ-বঞ্জন একে ত এসব স্থলে অশুদ্ধ, 

তায় ধ্বনিবিরুদ্ধ। অপরস্ধ, বিসর্গ বঞ্জন করিলে বাঙ্গালাতে অকারাস্ত শবে 

হুসম্ত উচ্চারণের ঝৌক থাকাতে, কালক্রমে “ক্রমশ” এর উচ্চারণ “লোমশ*”, 

এবস্তত* এর উচ্চারণ “প্রস্তুত,” “পিত” এর উচ্চারণ “শীত”, “প্রায়শ” এর 

উচ্চারণ “পায়সঞ্, ইত্যাদির মত হইয়া দাড়াইবে। 
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(৪) হসম্ত শব । 

যে সমস্ত হস্ত সংস্কৃত শব বাঙ্গালাতে ব্যবহৃত হয় তাহা হৃসস্তভই থাকা 
উচিত; প্রচলিত ব্যবহারও মোটামুটি এইবপ। যেমন, দিক্, ত্বক, বাক, 

বণিক্, সম্রাট, ইত্যাদি । 

অসংস্কৃত শব্দে হসন্তের ব্যবহার সাধারণত অনাবশ্টক ; কারণ অকারাস্ত 
লিখিলেই বাঙ্গালার উচ্চারণের সাধারণ রীতি অনুসারে হসম্ত উচ্চারণ হয়। 

(৫) ই ঈ। 
বাঙ্গাল! উচ্চারণে “ই” “ঈ”এর বিশেষ পার্থক্য কর! হয় না । কিন্তু বাঙ্গালা 

ভাষা সংস্কৃতমূলক হওয়ায়, ঈ-এর ব্যবহার মোটামুটি সংস্কৃতাষায়ী হইয়াছে ; 
অর্থাৎ যে সব স্থলে সংস্কতে ঈ-কার ব্যবহৃত হয়, ষেমন, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ, প্রতায় 
স্থলে, ও ইন্ কিংবা ণিন্ প্রত্যয়-নিশ্পন্ন শব্দের প্রথমার একবচনে, সেই সব 
স্থলে, এবং তদন্থরূপ স্থলে অসংস্কৃত শবেও, ঈ-কারের ব্যবহারই বাঙ্গালার 
প্রচলিত রীতি । ছুই-এক স্থলে ব্যতিক্রম দেখা ষায় বটে, কিন্তু তাহা 

যৎসামান্য। প্রচলিত এই যে ই-কার প্রয়োগের সাধারণ রীতি, ইহাই থাকা 
উচিত এবং থাকিলেই একরূপত। (0011010)16) সহজে আসিবে | 

যেমন, স্ত্রীলিঙ্গে সংস্কৃতানুযায়ী ঈ-প্রত্যয় দ্বারা যে শব্দ নিপন্ন, তাহা খাটি 

ংস্কৃত শব্দই হউক কিংবা অসংস্কৃত হউক, ঈ-কারাস্ত হওয়া উচিত। যথা, 
বাঘিনী, ধোপানী, রাণী, মামী, কাকী, জ্যেঠী, খুকী, খুড়ী, মাসী (“মাউসা” বা 
“মেসো”-র স্ত্ীলিঙ্গ), পিসী (“পিসা”-র স্ত্রীলিঙ্গ), ইত্যাদি । তবে যেখানে অন্য 
প্রয়োগ স্বপ্রতিষ্ঠিত সেখানে তাহাই থাকিবে ; যথা, ঝি, ঠান্দি, দিদি, বিবি । 

“মাসী”, “পিসী” মূলতঃ “মাতৃস্বমা” “পিতৃম্বসা” শব্দ হইতে উত্ভৃত-- 

ঈ-প্রত্যয় নিম্পন্ন নহে-_বলিয়া, কেহ কেহ “মাসি”, “পিসি” বাণানের 
পক্ষপাতী ; এই দুই শব্ধে এই কারণে বিকল্পে ই-কার চলিতে পারে। 

তার পর, ইন্ বা! ণিন্-প্রতায়-নিষ্পন্ন সংস্কত শব্দের অনুরূপ 

(বা দেখাদেখি) শব্ষ। ইহারদিগকে মোটামুটি বল! যায় জাতিবাচক, 
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ভাষাবাচক, ব্যবসায়বাচক,দেশ-বাচক, স্বত্ব (0০৪8০98107 )-বাচক শব) এই 
সব শবও ই-কারাস্ত হওয়া উচিত; যেমন, “পাখা” আছে যাহার সে “পাখী” 
( সংস্কত অন্থরূপ শব, “পক্ষী” ); তেমনই, হাতী, ঢাকী, ঢ,লী, ইত্যাদি। 
বাঙ্গালা যাহার দেশ সে “বাঙ্গালী” $ তেমনই, ইংরাজী, ফরাসী, জাপানী, 

বিহারী, মান্দ্রাজী, ইত্যাদি। * ব্যবসায়-বাচক শব্ধ; যেমন, কেরাণী, ব্যাপারী 
( বা বেপারী, ) দোকানদারী, ওকালতী, ডাক্তারী, ব্যারিষ্টারী; ইত্যাদি। 

এই সব শব্ধ যখন বিশেষণ ভাবে ব্যবহৃত হয় তখনও এই বাণানই বিধেয়। 
যেমন, ওকালতী বৃদ্ধি, 'গুজরাটী ভাষ।, ইংরাজী কায়দা, ইত্যাদি । কারণ 
একই শব্ের বাণান-ভেদ অবিধেয়। 

অন্ত ঈ-কার ছাড়া অন্থত্রও যে শব সংস্কৃতমূলক ( বা তন্তব ) তাহাতে 
সংস্কতে ষে ব্যবহার তদমুসারেই বাণান করা উচিত; যেমন, কুমীর (“কুস্তীর” 

হইতে), শাড়ী (দশাটা” হইতে), শীষ (“শীর্ধ” হইতে) ইত্যাদি । সাধারণত: 
প্রয়োগও এই প্রকার; এবং এই প্রয়োগই স্থপ্রতিষ্ঠিত করিলে বিশৃঙ্খল! 

কম হইবে । 

“কি” শবের বাণানে কিঞ্চিৎ বিশৃঙ্খলা বর্তমানে উপস্থিত হইয়াছে । 

কোন কোন লেখক স্থানবিশেষে “কি” শের উপর জোর (9868৪ ) 

বুঝাইবার নিষ্ত্ত ইহাকে “কী” আকারে লেখেন; যেমন, "তুথি 
কী সুন্দর 1” (0ঘম 18100501026 ০90. &£9 [)7 কিন্তু “তুমি কি সুন্দর ?? 

(475 9০0 1)93030709 ? )। কিন্ত বাঙ্গালাতে প্রচলিত বাণান এপ্রকার 

ছিল না--"এক রূপই ছিল, "কি”$ এবং এই নূতন বাণানটি ষে কারণে 

অবলম্থিত হইয়াছে সে কারণটিও বিচারসহ নহে। কারণ, এই ছুই স্থুলে 

“কি” শব্ধের উচ্চারণের যে তফাৎ তাহা প্রধানত: জোর (86983 ), 

এবং স্বর্ভঙ্গী (10607096100 )-র তফাৎ, মারা! (80616 ) অর্থাৎ 

হত্ব-দীর্ধের তফাৎ নহে । 0850618), 100028192, এবং ৪৮9৩৪, এই স্বতস্থ 

জিনিষগুলিকে গুলাইয়া ফেল! ঠিক নহে। এবং যদি 86:০৩৪-এর তফাৎকে 
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0090650-র তফাত দ্বারা বুরাইতে হয়-_যাহা একেবারেই অবৈজ্ঞানিক-- 

তবে “কে রে হৃদয়ে জাগে” এই বাকাটির “কে” (8৮9885৫ ) এবং “রে” 

( 0086:99860 ), ইহাদের তফাৎ কি করিয়। বুঝান যাইবে? বস্ততঃ 

বাণান বদলাইয়া 10607086100, কিংবা! ৪৮:০৪৪-এর পরিবর্তন করা যায় 

না, এবং কোন ভাষাতেই তাহা কর! হয় না; ০০7৮536 ও 00006086101 

হইতে উহা ধুবিয়া লইতে হয়। ধরুন, ইংরাজীর একট! ৃষ্টাস্ত, “ঘা 01), 

৮110 19 13970) 19 200৭7 00)8683:8”, ইহার উচ্চারণ এক প্রকার ; “০2 ! 

ম1)০ 19 1১619?” ইহার উচ্চারণ অন্ত প্রকার। এ বিষয়ে বেশী বলা 

বাহুল্য । স্ৃতরাং বাঙ্গাল! বাণানে “কী” রূপ বজ্জনীয়। 

(৬) উউ। 

বাঙ্গালাতে উ-সমস্বিত শব্দ খুব বেশী নাই; যাহা আছে তাহা প্রায়ই 
সংস্কতমূলক ; সেই সব শবে প্রচলিত বাণান সংস্কৃতাঙ্গযায়ী এবং তাহাই 

থাকা উচিত; একরপত্ব ( 97010701 ) সহজ হইবে। যেমন, পূব 

( “পূর্ব হইতে ), চণ ( “চূর্ণ” হইতে ), পূরা ( “পূর্ণ” হইতে ), পুরাণে! 
:. ( এপুরাণ” হইতে ), ইত্যাদি । 

(৭) জঃয। 
সংস্কতমূলক (তন্ভব) শবে মূল সংস্কৃত শব্যাহুসারে জ কিংবা ষ 

হওয়া উচিত; এবং সাধারণতঃ প্রয়োগও সেই প্রকারই প্রচলিত। যেমন, 

“যদ্” শব্ব-মূলক সমস্ত শবেই “য” হইয়া থাকে। কোন কোন শবে উভয়বিধ 
প্রয়োগই আছে; যেমন “কাধ্য” শব্ধ হইতে কাজ, কায; “পূয়” শব্ধ হইতে 

পৃজ, পৃ; “যুগ” শব হইতে “জোড়া,” “যোড়া” ; এই সব স্থলে বিকল্প 
রাখা যাইতে পারে । অ-সংস্কৃতমূলক শব্দে “জ”ই সাধারণতঃ প্রচলিত। 

(৮) নণ। 

৮4৮7-১-৯ কিংবা ন হওয়া 

উচিত; গু 
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“কর্ণ” হইতে “কাণ+” “ন্বর্ণ” হইতে “লোণা”, ইত্যাদি | অবশ্য সংস্কৃতমূলক 

শব্দেও যেখানে অন্যবিধরূপ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়! গিয়াছে, যেমন, শোনা ( “শ্রবণ” 

হইতে), গ্রিন্নী ( “গৃহিণী” হইতে ), ইত্যাদি, সেখানে প্রচলিত রূপই চলা 
উচিত; কারণ পূর্বেই বলিয়াছি স্থপ্রতিষ্ঠিত রূপের পরিবর্তন বিধেয় নহে ॥: 

কোন কোন লেখক “ন” দিয়া আজকাল এই প্রকার শব্দ লিখিয়া থাকেন, 
তবে তাহা সমীচীন নহে; কারণ শব্দের ব্যুৎপত্তি তাহার রূপ হইতে 

সহজেই বোধগম্য হওয়া খুবই বাঞ্ছনীয়। তা ছাড়া “ণ” ত বার্গালাতে 
প্রচলিত বহু সংস্কৃত শব্দে থাকিবেই? কাজেই কয়েকটি মাত্র শবে “ণ” বর্জন 

করার কোন অর্থই হয় না। 

আরও একটি কথা! এই সম্পর্কে প্রণিধানষোগ্য । মুখবন্ষেই এই প্রসঙ্গে 

কিঞিং আলোচনা হইয়াছে । কথাটা এই যে, বাঙ্গালাতে একই 
উচ্চারণের দুইটি শব্দ থাকিলে যদি তাহাদের বর্ণভেদ করা যায় তাহা হইলে 

নুবিধা হয়। এই হেতু পাণ (“পর্ণ”-শব্দজ), বাণান (“বর্ণন”-শবজ), ইত্যাদি 
শবকে “৭” দিয়! লিখিলে ব্যুৎপততিও পরিষ্কার হয়, এবং পান ( পা+অনট্ ), 
বানান ( তৈয়ারী করা ), ইত্যাদি শব হইতে পৃথক করিবার সুবিধা হয়। 

এ বিষয়ে প্রয়োগ উভয়বিধই আছে, তবে “৭” প্রয়োগ নির্দেশ করিলে ভাল 

হয়। তদ্রপ, মণ ( ওজন-বাচক ) এবং মন (চিত্ত), এই ছুই শবেও 

পৃথক বাণান রাখা উচিত এবং প্রচলিত প্রয়োগে পৃথক বাণানই আছে। 

ভাস্বরাচার্ধয-প্রণীত “লীলাবতী”তেও ওজনবাচক “মণ” বাণানই আছে; 
ঘথা, “ম্ণাভিধানং খযুগৈশ্চ সেরৈ:” | 

তাছাড়া সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রভাবে বাঙ্গালাতে বহুল পরিমাণে পত্ববিধান 

পালিত হয়; বাঙ্গাঙ্গাতে প্রচলিত সংস্কৃত শবে ত পালিত হয়ই, অ-সংস্কৃত 

ও বিদেশী শব্দেও হয়; ইহা! খুবই স্বাভাবিক এবং বাণানের রীতির ধার! 
(00210720165) বজায় রাখিবার পক্ষে খুব সুবিধাজনক । তাই “র” এর 

পরে, “রেফ"এর পরে, "৭” দিয়াই বাঙ্গালায় সাধারণতঃ লেখা হয়) যেমন, 
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ইরাণী, তুরাণী, রিপণ, গ্রেণ, ট্রেণ, গভর্ণমেপ্ট, কর্ণোয়ালিস, ইত্যাদি। এই 

প্রয়োগের বিরুদ্ধে কিছু বলিবার নাই । তবে এবিষয়ে প্রচলিত গ্রয়োগই 

সর্বাগ্রে মানিতে হইবে? যেমন, ক্রিয়াবিভক্তিতে “ণ” ব্যবহার হয় না; যথা, 

করুন, ধরুন, করেন, করিবেন, সাতরান, ইত্যাদি। 

“রাণী” শবেও প্রচলিত প্রয়োগ “৭”; ণত্বিধানান্ুসারে ইহাই 
স্বাভাবিক । আর প্রাকৃত প্রয়োগও তাই-_“রমী”। বস্ততঃ এক পৈশাদি 

প্রকৃত ভিন্ন আর কোন প্রারুতেই “ন” নাই, সবই “ণ” [*নো! ণঃ সর্বত্র” 
প্রাকৃত-প্রকাশ ২৪২ ]। সম্ভবতঃ “রাণী” শবের “ণ” প্রাকৃত হইতে 

আসিয়া থাকিবে । আর তাহ! হউক বা না হউক তাহাতে কিছু আসিয়া 

যায় না, কারণ “রাণী” শব্দের “৭” বাণান একেবারে স্থপ্রতিষ্টিত--ইহার 
পরিবর্তন হইতে পারে না। 

(৯) শষ, স। 

সংস্কৃতমূলক ( তন্ভব ) শবে মূল সংস্কৃত শব্ধানুসারে শ, ষ, কিংবা স 
হওয়। উচিত 3 যেমন, বাশ (*বংশ” হইতে), কাস! (“কাংসা” হইতে), ষাড় 
(“্ষণ্ড? হইতে), ইত্যাদি । খুব স্থপ্রচলিত বাণান পরিবর্তনের দরকার নাই ; 

যেমন, সিঁড়ি ( “শ্রেণী” হইতে )। 
অ-সংস্কৃতমূলক শব্দে বাঙ্গালাতে অনেক স্থলে এই বিষয়ে প্রয়োগের 

বিভিন্নতা আছে। যেমন, সহর, শহর; সাদা, শাদা; জিনিষ, জিনিস; 

খুসি, খুশি; ইত্যাদি | এই জাতীয় শব্দের মধ্যে যেগুলির বাণান স্থপ্রতিষ্টিত 

হইয়া গিয়াছে, যেমন, রেশম, পশম, সর্ত, পোষাক, খোসা, চাষা, সখ, সৌখীন, 
সরম, আপোষ, ইত্যাদি, তাহাদের পরিবর্তন অনুচিত । তবে অন্যান্ত অনিশ্চিত- 
রূপ শব্দের একটা বাণান নির্দিষ্ট করিতে পারিলে ভাল হয়। বাঙ্গালাতে যখন 

“শা” “ষ” “প” এর কার্যতং একই উচ্চারণ, তখন এই সব স্থলে কেবল 

«৮ প্রয়োগ করা যাইতে পারে, কারণ বাঙ্গালাতে “স” এর প্রয়োগই বেশী । 

পালিতে ও মাগধী ভিন্ন অন্য প্রাকৃতে ইহাই কর! হইয়াছে, [“শযোঃ সঃ১। 
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প্রা-প্র, ২৪৩]; মাগধীতে সব স্থলেই “শ” করা হইয়াছে [“ষসোঃ শঃ” 
গ্রা.প্র, ১১৩]। 

অনেকের মত এই যে মূল আরবী, ফারসী, ইংরাজী, ফরাসী, ইত্যাদি 
যে সব ভাষা হইতে এই সব শব আমদানী হইয়াছে, সেই সব ভাষার 
উচ্চারণানুঘায়ী “স'” অথবা “শ” হওয়া উচিত। কিন্তু তাহাতে স্ববিধা 
অপেক্ষা অস্থবিধা বেশী, কারণ সাধারণত: বলিতে গেলে, এ সব ভাষায় 
শবের কি উচ্চারণ ছিল তাহা অনেকেরই জানিবার কথা নহে, মতভেদও 
বথেষ্ট আছে. সুতরাং গোলমালই থাকিয়৷ যাইবে । আর তাছাড়া, “স” 
কিংবা “শ” যাহাই লেখা যাউক, বাঙ্গালাতে উচ্চারণ একই প্রকার হইবে ; 
কাজেই অ-সংস্কৃতমূলক শবে এই বু[ৎ্পত্তিমুলক গবেষণা এবং পৃথকৃকরণের 
চেষ্টা বিড়ম্বন| মাত্র । 

(১০) খ,ক্ষ। 

“থ” ও “ক্ষ” এর উচ্চারণ এক প্রকার নহে; তবে শব্ধের আদিতে 

অনেকটা অনুরূপ বটে। এস্থলে, সংস্কৃতমূলক (তন্তব) শবে মূল সংস্কত 
শব্দান্ুসারেই “থ” অথবা “ক্ষণ হওয়া উচিত । যেমন, খোঁড়। ( খনন ), 
খোঁড়া (খঞ্জ ), ক্ষেত ( ক্ষেত্র ), ক্ষ্যাপা (ক্ষিপ্ত ), লক্ষ ( “লক্ষণ” শবজ ), 

ইত্যাদি। প্রচলিত প্রয়োগও মোটামুটি এই রকম। 
(১১) এ ৷ 

একার, ওঁকার সমন্বিত বাঙ্গাল! শব কোন কোন স্থলে অই, অউ, ভাবেও 

লেখা হয়। যেমন, বৌ (বউ), দৈ (দই), সৈ (সই), ইত্যাদি। সর্বত্র হয় না; 
যেমন, মৌ, দৌড়াদৌড়ি, কুকুর তৌ৷ ভৌ করে, হৈহৈ রৈরৈ কাণ্ড, ইত্যাদি । 

যে যে স্থলে ছুই প্রকার বাণানই প্রচলিত, সেখানে উভয়ই চলিতে পারে, 
যদিও একার ও ওঁকারই বেশী ধ্বনিলঙ্গত,। কারণ এ নব ধ্বনি 
01001)01)010651 অর্থাৎ 0001009119)10 --- 01931191010 নহে ) অন্থত্ত 

একার ও ওঁকারই হওয়া উচিত। 
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(১২) ₹ঙ৬জ। 

সংস্কৃতে যে সব শবে “ঙগ” আছে তত্তব বাঙ্গালা শব্দে অনেকে আজকাল 

“২১ কিংবা “ও” লিখিতেছেন। যেমন, “বঙ্গ” হইতে উৎপন্ন “বাঙ্গালা”, 

“বাঙ্গালী” কে তাহার! লেখেন বাংলা, বাঙালী, ইত্যাদি । 

এই বিষয়ে দুইটি কথ! বলা! যায় । “৬” এর ধধনি বিষয়ে যথেষ্ট অনিশ্চয়তা 
আছে, সংস্কৃতে সংযুক্ত বর্ণে ভিন্ন স্বতন্ত্র “ঙ-এর প্রয়োগ বড় একটা পাওয় 

যায় না; “ঞ৮এরও তদ্রপ। প্রাচীন বাঙ্গালাতে “০” দিয়া “গোনাঞ্ি” 

লেখা হইত, তাহা এখন একপ্রকার লোপ পাইয়াছে, তংপ্রিবর্তে “গোসণাই” 

লেখা হয়। এমত অবস্থায় “$” কে স্বতন্ত্র বর্ণরূপে পুনজ্জীবিত করিবার চেষ্টা 
একটু আঁশ্চর্ধ্য বলিয়াই মনে হয়; এবং “বাঙ্গালী” ও “বাঙালী”তে উচ্চারণের 

এমন কোন গুরুতর পার্থক্য হয় না, যাহার দরুণ স্পষ্ট ব্যুৎপত্তিমূলক 

“বাঙ্গালী” রূপ পরিত্যাগ করিতে হইবে । এত ল্ুষ্ম ধ্বনিবিচার ত 

রেফের পর বর্ণদিত্বের বঙ্জনপ্রচেষ্টার সময়ে সংস্কারকদিগের দেখিতে 

পাওয়া! যায় নাঁ। সৃতরাং এই প্রকার শব্দে “৬” এর ব্যবহার বাঞ্ছনীয় 
নহে, তবে নেহাত বিকল্পে চলিতে পারে । 

তার পর “২»এর কথা । কথ্যভাষায় “বাঙ্গালা” শবের যাহা উচ্চারণ, 

তাহা “২»-এর অঙ্গুযামী বটে। বলিবার সময়ে “বা-ঙ্গা-লা” এই ভাবে 

বলা হয় না, “বাংলা” বা “বাঙ্গলা” এই ভাবে বল! হয়। কিন্তু সাধু 
ভাষায় “বাঙ্গালা” রূপ সুপ্রতিষ্ঠিত; তবে বিকল্পে “বাগ লা” বা "বাংলা" 
চলিতে পারে। কিন্তু পদদাস্তস্থিত “ঙ্গ ॥ উচ্চারণ বাঙ্গালাতে “» ভাবে লেখাই 
স্প্রচলিত ; যেমন, রং, সং, ইত্যার্দি। তাই পদাস্তে “ই বিধেয়। 

(১৩) মত মতো, ইত্যাদি । 

বাঙ্গালাতে সাধারণতঃ পদাস্তে যদি অসংযুক্ত অকারাম্ত বর্ণ থাকে, 

তবে তাহা হসস্তের স্থায় উচ্চারিত হয়, কিন্তু সর্ববত্র হয় না, অনেক ব্যতিক্রম 

'আছে। এই ব্যতিক্রমগ্ডলি আলোচন। করিয়া! হয় ত এক বা একাধিক 
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নিয়ম এবিষয়ে বাহির কর! যাইতে পারে; যেমন, দেখিতে পাওয়! যায় ফে 
এরপ স্থলে হ্বরাস্ত উচ্চারণ সচরাচর বিশেষণেই হইয়! থাকে । কিন্তু অস্ততঃ 

বাঙ্গালা-ভাষাভাষীদিগের পক্ষে এই নিয়ম প্রণয়নের বিশেষ আবশ্যকতা 
নাই; মোটামুটি ব্যতিক্রমগুলি প্রায় জানাই আছে-_অস্ততঃ ০০০0৩ 
হইতে বুঝিতে পারা যায়। 

কিন্তু কতক অ-কারাস্ত শব্দ আছে যাহাদের একই রুপ, কিন্ত 

বিভিন্ন অর্থে বিভিন্ন উচ্চারণ, কোনটা হসম্ত, কোনটা স্বরাস্ত ; যেমন, 

মত, মত (সদৃশ )7 ভাল ( কপাল ), ভাল ( উত্তম) ; পালিত ( পদবী ), 

পালিত (পা1+ণিচ.+ক্ত); রক্ষিত (পদবী ), রক্ষিত (রক্ষ +ক্ত)7 

বার, বার (দ্বাদশ ); কাল (সময়), কাল (কৃষ্ণবর্ণ)) ইত্যাদি । এই সব 
ক্ষেত্রে কেহ কেহ স্বরাস্ত উচ্চারণ বুঝাইবার জন্য অস্ত্যবর্ণ ওকার দিয়া 
লেখেন; যেমন, মতো, ভালো, ইত্যাদি । কিন্তু সব শবে এই স্বরাস্ত 

উচ্চারণ ওকারের ন্তায় নহে; যেমন, “পালিত”, “রক্ষিত,” প্রভৃতি শব্দে ; 

এবং বাঙ্গালাদেশের সর্বত্র ত ওকারাস্ত উচ্চারণ নহেই। আর তাছাড়া, 

০0093 হইতেই এই সব শব্দ বুঝিতে পার! যায়; বিশেষ চিহ্ন অনাবশ্যক । 

আর এক কথা, অনেক স্থলে উচ্চারণও প্রায় একরূপ; যেমন, কাল 

€ সময়), কাল ( কল্য ); চাল (রীতি), চাল (ছাদ); ডাল ( শাখা ) 

ডাল (ডাইল); ইত্যাদি । সে সব স্থলে যদ্দি একই বাণান দিয়! চলিতে পারে, 
অপর স্থলে পারিবে না কেন? স্থতরাং ও-কার প্রয়োগ বিশেষ আবশ্যক 

বোধ হয় না। এতদ্বাতীত, ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, এস্থলে যাহারা 

ভেদ প্রকাশ করিতে চাহেন তাহারাই আবার “মণ” ও “মন” পপাণ? ও 

“পান” “বাণান” ও “বানান” এই সব স্থলে একাকার করিতে উৎসাহী । 
(১৪) কথ্য (ব! চল্তি বা মৌখিক) ভাষ! (9011000181181)0089)। 

বাস্তবিক পক্ষে বাণানবৈষম্য বাঙ্গালার সাধু ভাষাতে তেমন বেশী 
নাই; অস্ততঃ অন্যান্য জীবন্ত প্রচলিত ভাষা, যথা ইংরাজী, ফরাসী, প্রভৃতি 



বাঙ্গাল বাণান ২৩ 

ভাষার তুলনায় যৎসামান্ত ॥ কিন্তু কথ্য (বা চল্তি বা মৌখিক ) ভাষায় 
যথেষ্ট বিশৃঙ্খলা রহিয়াছে, বিশেষতঃ ক্রিয়াপদের বিভিন্ন বিভক্তিতে। 

বাঙ্গালা দেশের বিভিন্ন জিলায় প্রচলিত কথ্য ভাষা ধরিলে ত 

বিভিন্নতার অস্তই নাই--শুধু বাণানে ও রূপে নহে, উচ্চারণেও ; তবে সে 
সকলের ব্যবহার লিখিত সাহিত্যে বড় একটা নাই বলিয়া সেগুলির কথা যদি 
ছাড়িয়াও দিই, তথাপি কলিকাতা! ও তদুপকণের প্রচলিত যে কথ্য ভাষা-_ 

যাহা সাহিত্যে লেখার ভিতরে আজকাল অনেকটা ব্যবস্ৃত হইতেছে-_. 
তাহার মধ্যেও প্রয়োগের যথেষ্ট বিভিন্নতা৷ দেখিতে পাওয়া যায়। 

যেমন, “করিলাম”, এই সাধুরূপ হইতে করলাম, কল্পণাম, কোরলাম, 

কোল্লাম, কল্পেম, করলেম, কোরলেম, কল্লুম, করলুম, ইত্যাদি । 

“করিতেছি”, এই সাধুরূপ হইতে করছি, কচ্ছি, কচ্ছি, কচ্টি, কচ্চি,, 
কোরছি, কোচ্চি, কোচ্ছি, কোচ্ছি, কোচ্চি, ইত্যাদি । ্ 

সেইরূপ, “করিয়াছিলাম,, “করিতেছিলাম,, “করিত,” “করিবার, 

“করিতে, “করিয়া”? “করিতাম»? ইত্যাদি সাধুরূপ হইতে 76700696100- 

0021১17085017-এর সাহায্যে প্রায় প্রত্যেকটিরই ১৫।১৬টি রূপ কথ্যভাষার 

লেখাতে দেখিতে পাওয়া যার। 

এই সব স্থলে য্দি কোন একটা বাণান নির্দেশ করিতে পারা যায়, তবে 

সে চেষ্টা সৃফলপ্রদ ও সার্থক হয়। বাঙ্গালার প্রচলিত সাধুভাষার স্থপ্রতিষ্ঠিত 
বাণান-গ্রণা্লীকে ুত্সর্বনিতত্বের বিচারে কিংব। সরলতা-সম্পাদনের খাতিরে 

পরিবর্তনের প্রয়াসে সময় ও শক্তি ব্যয় করা ততটা! আবশ্াক নহে । 

(১৫) লিপ্যস্তর ( 65081169780) )। 

, এই বিষয়ে মুখবন্ধেই বল! হইয়াছে যে বিদেশী ভাষার হুক্মাতিতস্ 

প্রতিধ্বনি কোন ভাষাতেই প্রকাশ করা যায় না, এবং করা অনাবশ্যক ; 

মোটামুটি অনুরূপ ধ্বনি প্রকাশ করিতে পারিলেই যথেষ্ট। পণ্ডিতজনের 

আলোচ্য লিপ্যস্তর ( 0:9081169786100 )-এ অবশ্ঠ অনেক উচ্চারণ-বষম্য- 



২৪ বাঙ্গাল। ভাষা ও বাণান 

সুচক (01506108] ) চিহ্তের সাহাযো ধ্বনিপ্রকাশের চেষ্টা হয়; কিন্তু 

সাধারণ্যে প্রচলিত লৌকিক ভাষায় তাহা। করা হয় না, এবং এই নিমিত্ত 
নৃতন বর্ণযোজনা করা কিংবা নৃতন চিহ্ন আমদানী করা উচিত 

নহে। 

আমাদের দেশে ইংরাজী শব্দের লিপ্যস্তরই বেশী আবশ্যক হয়। তাই 

সেই বিষয়েই মোটামুটি কিছু বলিতেছি। 
ইংরাজীর অনেক স্বর-উচ্চারণই বাঞ্গালাতে সহজে প্রকাশ করা যায়; 

যথা, ফি: (দীর্ঘ আ), £11 (অ), 9০ (এ) হি (ই), 19৪৮ (ঈ), 
09৮ (উ ), 1০০] (উ ),100দ (3), 70081) ( আউ ), ৮০) ( অয় )) 

ইত্যাদি । কয়েকটিতে মাত্র একটু গোলমাল হয়; যেমন, ০৪৮ (হুম্ব আ); 
এস্থলে আ-কার দিয়াই ধ্বনি প্রকাশ করা উচিত ; যেমন, বাট্। পূর্বের এস্থলে 
“বট্” অর্থাৎ অ-কার দিয়াই প্রকাশ কর। হইত কিন্তু তাহাতে বুঝিবার 

অহ্বিধা এই ধে বাঙ্গালা অ-এর উচ্চারণ হম্ব “আ” নহে (যদিও অবশ্য 
সংস্কৃতে “অ”এর উচ্চারণ হৃম্ব “আই বটে )। তার পর, 0৪৮-এর ধ্বনি; 
সংস্কৃতে এই ধ্বনিটি নাই, তাই তদনুযায়ী ৪7090] বা বূপও নাই । বাঙ্গালায় 

ধ্বনিটি আছে, কিন্ত স্বতন্ত্র রূপ নাই; যেমন, এক (উচ্চারণ “৪৮৮); এখানে 

“এ” বর্ণটি দ্বারাই এই ধ্বনি প্রকাশ করা হইয়া থাকে । কাজেই, বাঙ্গালা 
উচ্চারণ-আলোচনায় মানিয় লইতে হইবে ষে বাঙ্গালাতে “এ” বর্ণের ছুই 

প্রকার উচ্চারণ আছে, 70৪৮ এবং ০0৪৮এর ধ্বনি । তবে বাঙ্গালাতে 

ব্যঞ্গনবর্ণের পরে ষ-ফল! আকার দিলে প্রায় এতদন্ুবূপ উচ্চারণ হয় বলিয়া, 

সাধারণতঃ ইংরাজীর এই ধ্বনির পিপ্যস্তরে “যা” ব্যবহার করা হয়, যেমন, 

797% (প্যান্ট )। সেই নিয়মই চলিতে পারে । তবে আগ্ক্ষরে এই ব্বরধবনি 

বুঝাইতে হইঝে, “এ” কিংবা! “দ্যা” এই ছুই রীতিই চলিতে পারে । যেমন, 
৪০10 ( এসিড, বা য্যাসিড,)। “আ্যা” কিংবা “এযা” অর্থাৎ স্বরবর্ণের 

সহিত “৮ প্রয়োগ অসমীচীন ও অনাবশ্যক | 



বাঙ্গাল। বাণান ২৫ 

অর্ধন্বর ধ্বনি (৪8০00350761 8001)0 ) স্ঘঃ 3? বাঙ্গালাতে সহজেই 

বুঝান যায় ; যেমন, ০1৫ ( ওয়ার্ক ), 7874 (ইয়ার্ড ), ইত্যাদি । কেহ কেহ 

ওআর্ড, ইআর্ড' লিখিতে চাহেন। কিন্তু তাহা সাধারণ বাঙ্গাল! রীতিবিরুদ্ধ ; 

কারণ সংস্কৃতের ন্তায় বাঙ্গালাতেও দুইটি স্বরবর্ণের সমাবেশ সচরাচর হয় 

না; . প্রাকতেই ম্বরবর্ণের সমাবেশের ছড়াছড়ি পাওয়া যায়। এবিষয়ে 

বাঙ্গালাতে প্রাকৃত রীতি অনুস্ত হয় নাই, সংস্কৃত রীতিই ছইয়াছে। কেহ 

কেহ বলেন, যে “ওয়ার্ক” লিখিলে “য়” এর ঈষৎ “ই”ধ্বনি আসিয়া পড়ে, তাই 
তাহার “ওআর্ক” লিখিতে চান । কিন্তু সে কথার বিশেষ কোন মূল্য নাই। 

কারণ বাঙ্গালা প্রয়োগে “য়” বর্ণের ছুই রকম উচ্চারণই প্রচলিত, “ইয়” 

স্ৃতরাং ধ্বনি এবং “অ” ধ্বনি; যেমন, পাওয়া, খাওয়া, ইত্যাদি । ইহাদের 
উচ্চারণে কোন “ই” ধ্বনি নাই, একেবারেই পাওআ', খাওআ। বাঙ্গালাতে 

পন” এর এই দ্বিবিধ উচ্চারণ স্বীকার করিতে হইবে । কাজেই বাঙ্গালাতে 
“ওয়ার্ক” লেখায় কোনই দোষ নাই। তাই, চ:%/810 হইবে “এডোয়াড+১, 
"1৪:-০20 হইবে “ওয়র-ব্ড”, ইত্যাদি । 1]]-কে “উইল” লেখাই রীতি। 

এই প্রসঙ্গে আর একটি রীতির কথা মনে পড়িল। ইংরাজীতে 

এবং ঠ-এর অন্থরূপ বর্ণ সংস্কৃতে অন্তঃস্থ “ব” এবং “ষ” । হিন্দীতে এই ছুই 
বর্ণের উচ্চারণ সংস্কতের মতই রহিয়াছে । এই কারণে হিন্দীতে এই ছুই 

বর্ণ ঘারাই "' এবং ১-এর লিপ্যন্তর করা হয়। পূর্বে বাঙ্গালাতেও এতদম্যায়ী 
'-কে অস্ত:ঃস্থ “ব” দ্বারা গ্রকাশ করা হইত; যেমন, 11090) ০:০৪- 

1০70) কে লেখা হইত “বিলিয়ম বাদন্থার্থ”, ৪৮০:-কে লেখা হইত 

“বেবর” ইত্যাদি । বিগ্যাসাগর মহাশয়ের এবং বঙ্কিমচন্দ্রের কালের লেখাতে 

ইহার বিস্তর উদাহরণ পাওয়। যায়। কিন্তু এরীতি এখন উঠিয়া গিয়াছে, এবং 
উঠিয়া যাওয়া উচিতই হইয়াছে; কারণ বাঙ্গালাতে অস্ত-স্থ “ব” এর উচ্চারণ 

এবং আকুতি একেবারেই বর্গীয় “ব” এর মত হইয়া! গিয়াছে; স্থৃতরাং উক্ত 
প্রকার লিপাস্তরে মূলশবের উচ্চারণ মোটেই বজায় থাকে না। ইংরাজী 
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যসএর লিপ্যস্তর অবশ্ঠ পূর্বেও “ঘ” (যাহার উচ্চারণ সংস্কত “য” এর 

অনুরূপ ) দ্বারাই করা হইত; তবে পদ্দের আদিতে )-ধ্বনি থাকিলে, কোন 
কোন স্থলে “ঘু* এর পূর্বে “ই” দেওয়। হইত, কারণ পদের আদিতে “য়” 

প্রয়োগ বাঙ্গালা রীতিবিরুদ্ধ; যেমন, 0০:০1 লেখা হইত “ইয়ুরোপ” * 

আবার কেহ কেহ “যুরোপ” িখিতেন ; “ইউরোপ” লেখাও চলিত । 

তার পর ব্যঞ্জনধ্বনি। কয়েকটি ইংরাজী ব্যঞনবর্ণের ঠিক বাঙ্গালা 

প্রতিধ্বনি নাই । যেমন, £ %, 7 ইহাদিগকে নিকটতম ধ্বনি-সংযুক্ত 

বর্ণ ফ, ভ, জ্বারা প্রকাশিত করিলেই যথেষ্ট । এজন্য ফ, ভ, জ, ইত্যাদির 
অবতারণা অনাবশ্যক | 

তাছাড়া কয়েকটি যুক্ত-ব্যঞ্রনধ্বনি ইংরাজীতে আছে, যেমন, 2, ৪6; 

ইহাদিগকেও নিকটতম ধ্বনিসংযুক্ত বর্ণ “ঝা” এবং “ষ্ঠ” দ্বারা প্রকাশ 

করিলেই যথেষ্ট । “213, ধ্বনিসংযুক্ত ইংরাজী শব্দ খুব বেশী প্রচলিত নাই ; 

কয়েকটি আছে? যেমন, 0168801৩) 70688016) 82016, 18101), ইত্যাদি; 

তাই এ বিষয়ে বাঙ্গালায় কোন নিদিষ্ট রীতি অবলম্থিত হয় নাই। কেহ “জর” 

দিয়া, কেহ “ঝ” দিয়া লেখেন- বোধ হয় “ঝ” দিয়া লেখাই ভাল। কিন্ত 

“৪০১-যুক্ত ইংরাজী শব্ধ ঢের প্রচলিত আছে? যের্মন, ৪6৪%100, ৪:৪৪৮, 

88819: ইত্যাদি; বাঙ্গালাতে “ষ্” দিয়! প্রকাশ করাই প্রচলিত রীতি, 
এবং এই রীতি-পরিবর্তনের কোনই আবশ্যকত! নাই। কেহকেহসওট 

এর এক যুক্তাক্ষর “ন্ট” অথবা “স্ট” এইব্প পৃথক ভাবে লিখিয়। এই .. 

ধ্বনিটি বুঝাইতে চাহেন। এ বিষয়ে পূর্বেই মুখবন্ধে বলিয়াছি যে তাহাতে 

বিশেষ কোন লাভ নাই; কারণ “ন” এবং “এর ধ্বনি যদি সংস্কতের 

ধ্বনি হয়, তবে “দস্ত্য” স এবং “মৃর্ধন্য" ট-এর সমাবেশ ধ্বনি-সঙ্গতি-বিরোধী 
(এই কারণেই জান্নাণ ভাষায় “৪6610” প্রভৃতি শবে 4৪৮-এর উচ্চারণ 

“৯&”)) আর যদি বাঙ্গালার ধ্বনি হয়, তবে ইহা পণ্ুশ্রম মাত্র, কারণ 

বাঙ্গালাতে “দস্ত্য স” এর উচ্চারণ মোটেই “দত্ত্য”? নহে, সুতরাং “য”এর 
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পরিবর্তে “স” আমদানী করিয়া কোনই উন্নতি হয় না। বস্ততঃ এত সুক্ষ 

ধ্বনিবিচার করিবার জন্য নৃতন বর্ণ-যোজনা কোন ভাষাতেই কর! হয় না; 
ৃষটাস্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, যে ইংরাজেরা “লক্ষৌ”কে 1,00070, 
দর্দিল্লীগকে 19101 লেখে, তাহাতে এমন কিছু অস্থ্বিধ। হয় না। 

উপসংহার * 
বাঙ্গীলা বাগানের সংস্কার-বিষয়ক এই যে সামান্য কিছু আলোচনা করা' 

হইল তাহার প্রধান কারণ এই যে সম্প্রতি কিছুদিন ধরিয়া কলিকাতা বিশ্ব- 
বিদ্যালয় নিয়োজিত একটি কমিটি এই বিষয়ে আলোচনায় নিযুক্ত আছেন; 

এবং ইতিমধ্যে সেই কমিটি এসম্বন্ষে কত গুলি প্রস্তাব আনিয়াছেন। সেই 

প্রস্তাবগুলি প্রথমতঃ বিগত মে মাসে একখানি পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয় ;. 

এবং কিছু্দিন পরে উক্ত পুস্তিকার একখানি দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত. 

হয়। এই ছুই সংস্করণের প্রম্তাবাবলীর মধ্যে অনেক তফাৎ আছে । 
সম্ভবত্তঃ প্রথম সংস্করণে প্রকাশিত প্রস্তাবাবলীর সমাল্লোচনার ফলেই দ্বিতীয় 

সংস্করণে কতক কতক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। 
কিন্তু সত্য কথা বলিতে, কি প্রথম কি দ্বিতীয় সংস্করণে কোনটিতেই 

ভাষার রূপ-নিয়ন্ত্রণের প্রকৃত পথ অগ্তন্থত হয় নাই। পূর্বেই বলিয়াছি- 
ষে ভাষার রূপ সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা মোটা কথা ও গোড়ার কথা এই যে» 

যে রূপ স্থপ্রতিষিত তাহ! মানিয়। লইতে হইবে। ইংরাজীতে এবং অন্যান্ত 

ভাষায় ইহার যথেষ্ট উদ্দাহরণ পাওয়া যায়; যেমন, 810 ৪ হইতে & 056) 

৪ 1780067 হইতে 81 ৪0061 00 0060 01008 হইতে 007 00৪ 1001006. 

হইগ়াছে__আজ যদি কেহ ৪ধচ বা 08006 বা 0: 0090 00০০ লেখে 

তবে তাহাই ভুল হইবে। সৌভাগ্যবশত: বাঙ্গালা ভাষার শব্-ভাগ্ডার: 
প্রধানতঃ সংস্কৃতমূলক হওয়াতে সাধুভাষার রূপে বড় একটা অনিশ্চয়তা" 

নাই; প্রায়ই একেবারে স্থপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। বর্তমান আলোচনীতেও, 
দেখ গেল যে সাধু বাঙাল! শব্দের রূপ-গঠনে কতগুলি নির্দিষ্ট নীতিই 
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অনুম্থত হইয়াছে, খামখেয়ালী ভাবে হয় নাই। স্থতরাং সাধুভাষার বাণান 
সংস্কার ব নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টার বিশেষ কোন আবশ্যকতা নাই বলিলেই হয়। 
অথচ এই সাধুভাষার প্রচলিত রূপ পরিবর্তনের দিকেই বাণান-কমিটির 
উৎসাহ বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইতেছে । 

শুধু একেবারে অ-সংস্কৃতঘূলক দেশজ শব্ধ ও বিদেশী ভাষা হইতে 
আহ্বত বাঙ্গালা শব-_যাহাতে নানা! প্রকার বাণান প্রচলিত আছে (উদাহরণ 
পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে )--সেইগুলিকে নিয়মিত (8080987৭129) করিবার 

চেষ্টা করিলে কিছু উপকার হইতে পারে। 

আর সর্বাপেক্ষা আবশ্যক তথাকথিত চল্তি বা কলিকাতা অঞ্চলের 

কথিত ভাষা-_যাহা শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এবং তাহার 

দেখাদেখি আরও অনেকে আজকাল কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত পরিমাণে ব্যবহার 

করিতেছেন-_সেই ভাষার রূপের, বিশেষত: তাহার ক্রিয়াবিভক্তিযুক্ত রূপের, 

নিয়ন্ত্রর কর1। এই বিষয়ে বিশৃঙ্খল! খুবই বেশী, সুতরাং তাহা দূরীকরণের 
প্রচেষ্টা আবশ্তক । 

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে বিশ্ববিগ্ঠালয়-বাণান-কমিটির প্রস্তাবা- 
বলীর মধ্যে চল্তি ভাষার সম্বন্ধে মাত্র দুই-একটি প্রস্তাব আছে, আর 

সমন্তই সাধুভাষার প্রচলিত রূপের পরিবর্তন ও নিযন্ত্রবিষয়ক । বস্ততঃ 
কমিটির অভিযান প্রধানতঃই নিয়োজিত হইয়াছে প্রচলিত সাধুভাষার রেফের 
পরে বর্ণদ্বিত্ব, বিসর্গ, ঈ, ণ ও ঈঈ-এর বিরুদ্ধে; সর্ব, আর্ধ, পর্বস্ত, কাত্তিক, 
পুনঃপুন, রানি, মাষি, বাঙালি, প্রভৃতি রূপের অবতারণাই ইহার নিদর্শন । 

আরও বিন্ময়ের কথা এই ষে প্রথম সংস্করণে চল্তি ভাষা নিয়ন্ত্রণ সন্ধে তবু 
যেটুকু চেষ্ট৷ করা হইয়াছিল, দ্বিতীয় সংস্করণে সেটুকু পরিত্যক্ত হইয়ছে। 
কয়েকটি উদাহরণ নিয়ে দেওয়া গেল। 

ক্রিয়াবিভক্তি “লাম”-এর স্থলে কথ্য ভাষায় “লাম” “লুম। “লেম” এই 
নানাপ্রকার বূপই ব্যবহৃত হয়। প্রথম সংস্করণে বল! হইয়াছিল “লাম” 
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রূপটিই বিধেয় এবং অপরগুলি বর্জনীয়; অথচ দ্বিতীয় সংস্করণে বলা 

হইয়াছে যে “লাম” বিভক্তি স্থলে “লুম” বা “লেম” বিকল্পে লেখা যাইতে 

পারে। আবার প্রথম সংস্করণে ছিল যে মত, মত ( সদৃশ ); ভাল (কপাল ), 

ভাল ( উত্তম); ইত্যাদির মধ্যে বাণান ভে অনাবশ্যক, দ্বিতীয় সংস্করণে 

আছে যে শেষোক্ত শব্গুলির বাণান মত, মগ্তো; ভাল, ভালো; ইত্যাদি 
বিকল্পে বিধেয়। তত্দ্রপ, দ্বিতীয় সংস্করণে “কি” শবের “কী” বূপও বিকল্পে 

বিহিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ দ্বিতীয় সংস্করণের এই সব পরিবর্তন কোন কোন 
বিশিষ্ট লেখকের খাতিরে হইয়াছে; কিন্তু খাতিরে বিকল্প স্ট্টি ও বাণান 

[বিধান করা ভাষা নিয়ন্ত্রণের প্রকৃষ্ট পথ নহে। 
_. মোটের ' উপর ফ্রাড়াইয়াছে এই যে, যেদিকে (অর্থাৎ চল্তি ভাষা 

সম্পর্কে ) সংস্কার চেষ্টা দ্বারা কতকটা উপকার সাধিত হইতে পারিত সেদিক্টা 

প্রকৃত্তপ্রস্তাবে বিশ্ববিদ্যালম্ের নিযুক্ত কমিটি ছাড়িয়া দিয়াছেন; এবং 

তৎপরিবর্তে যে দিক্টাতে (অর্থাৎ সাধুভাষা সম্পর্কে) বিশেষ কিছুই করিবার 
নাই, সেই দিকেই কমিটি সমূহ উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছেন, এবং সময় ও 

শক্তির অপব্যয় করিতেছেন। এই প্রণালীতেই যদি বাণান-সংস্কার প্রচেষ্টা 

চলিতে থাকে, তবে লাভের মধ্যে হইবে এই যে যেখানে আছে শৃঙ্খলা 

সেখানে আসিবে বিশৃঙ্খলা, যেখানে আছে স্থপ্রতিষ্ঠিত রূপ সেখানে আসিবে 

বিকল্প, যেখানে আছে স্থির সেখানে আমিবে অনিশ্চযূতা ; সংস্কীরের নামে 

ঘটিবে বিকার-_অর্থাৎ মোটের উপর ফল হইবে বাণান-বিভ্রাট । ভাষা- 

নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে অত্যন্ত ধীরতা৷ ও সুবিবেচনার সহিত যুক্তিসঙ্গত ভাবে 

অগ্রসর হওয়া আবশ্তক--শুধু খেয়াল বা জিদের বশবর্তী হইয়া নহে--নচেৎ 
এই বিষয়ে অবিষৃস্তকারিতার ফলে ভাষার উপকারের পরিবর্তে অপকারই 

সঙ্ঘটিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা । 

ফান্তন, ১৩৪৩। 





ল্রশাচিসল্ক্র অন্পিক্ষান্তর 





রচির অধিকার 
[ রাচি বন্গসাহিত্য-সম্মেলনের পঞ্চম বাধষিক অধিবেশনে 

সভাপতির অভিভাষণ হইতে উদ্ধৃত ] 

সাহিতোর বর্তমান ধারার বিষয়ে ত কিছু আলোটনা কর! গেল, 
কিন্তু এখন আবার আর এক উৎপাত দ্লাড়াইয়াছে, সে উৎপাত ভাষার 

উপর। 

শত শত বর্ষ ধরিয়া নানা ঘাত-গ্রতিঘাতের মধ্য দিয়া, নানা বিচিজ্ঞ 

এঁতিহাসিক ঘটনার ভিত্তর দিয়া বঙ্গভাষা আঙ্জ যে আকার ধারণ করিয়াছে, 
তাহা আমাদের আধুনিকদের পছন্দ হইতেছে না। তাহার! ভাষা-জননীর 
পুরাতনরূপে আর সন্তুষ্ট নহেন; তীহাকে ঘষিয়া মাজিয়া নবীনারূপে ন 
মাজাইতে পারিলে আর তাহাদের মন উঠিতেছে নাঁ। তাই আজ বিরাট 
উদ্যমে ভাষা-সংস্কার, বর্ণমালা-সংস্কার, বাণান-সংস্কার, ইত্যাকার নানাবিধ 

সংস্কারের দাপটে বঙ্গ-সরশ্বতীর জীবন দুর্ববহ হইয়া উঠিয়াছে। 
০. 



৩৪ বাঙ্গালা ভাষা ও বাণান 

কোন পণ্ডিত বলেন, অ আ. ক খ প্রভৃতি ভারতীয় বর্ণমাল। বর্জন করিতে 

হইবে-_অর্থাৎ যে বর্ণমালা মানব-সভ্যতার আদি যুগ হইতে বেদ-বেদাঙ্গ- 
বেদান্তের মধ্য দিয়া, সংস্কৃত-প্রারত-পালি-শৌরসেনী-মাহারাষ্্ী-মাগধী- 
অর্ধমাগধীর মধ্য দিয়া আর্ধ্য-মঙ্গল-দ্রাবিড়ের মধ্যে বিস্তার, সভ্যতার ও 

সংস্কৃতির বিস্তার করিয়াছে-:-যে বর্ণমালা ধ্বনিবিচারের দিক হইতে দেখিলে 

পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা! স্থসন্বদ্ধ এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে স্থবিত্যস্ত 

বর্ণধালা--সে বর্ণমালা দ্বারা আর চলিবে না; তৎপরিবর্তে 7০2)8 

5০108 অর্থাৎ রোমক বর্ণমালার ৪) ৮, ০, এ, বা হয ব, র, ল 
আমদানী না করিতে পারিলে আর সভ্যসমাজে মুখ দেখান 

যায় না। 

কোন পণ্ডিত বলেন, বাঙ্গাল! গণিত চিহ্ৃগুলি--অর্থাং ১, ২, ৩ 

প্রভৃতি--এগুলিকে নির্বাসনে পাঠাইয়া তৎ্পরিবর্তে 7, 2, ৪, 

প্রভৃতি ইংরাজী চিহ্ন গুলি ন! প্রবর্তন করিতে পারিলে আর ভত্রতা রক্ষা 

হয় না। 

সম্প্রতি কয়েকটি বিশ্ব-পর্ডিত ( অর্থাৎ বিশ্ববিচ্যালয়-চিহ্িত পণ্ডিত, 

সমাস-_মধ্যপদলোপী কশ্মধারয়) স্থির করিয়াছেন ষে বঙ্গ-সরদ্বতী 

বপ-দ্ধিত্বের চাপে, বিসর্গের দাপটে এবং দীর্ঘ ঈ-এর উৎপাতে অতিষ্ঠ 

হইয়া উঠিয়াছেন। স্থতরাং কার্য” কে “কার্ধ”” পর্যন্ত” কে 
“পর্যন্ত, “পুনঃপুনত কে পপুনংপুন,” ধর্ম” কে ধর্ম,” “রাণী” কে 

“রানি,” “পাখী” কে “পাখি”? ইত্যাদি লিখিয়া তাহাকে “মুক্তিদান 

করিতে হইবে । আমাদের মাসী-পিসী-মামী প্রভৃতি এতকাল স্ত্রীত্ব- 

হৃচক ঈ-কারের অবগ্তঠনের আওতায় তাহাদের ব্যক্তিত্বকে অভিব্যক্ত 
করিতে পারেন নাই--এতকাল পরে ঈ-এর অপসারণে পর্দা 

ফাক হওয়াতে মুক্তবাষ্ধুর আস্বাদান পাইলেন--8900101577-এর 

জয়জয়কার 1. 



র'শাচির অধিকার ৩৫ 

ব্যাপার ্লাড়াইয়াছে এইরূপ যে বাঙ্গালা ভাষাটা যেন একতাল কাদা, 
ইহাকে লইয় ইহা হইতে শিব হইতে বানর পধ্যস্ত যাহা কিছু গড়িয়া 
তুল্সিবার পরোয়ানা যেন আমাদের প্রত্যেককে দেওয়া হইয়াছে । 

ভাষার একটা ইতিহাস আছে, ইহা একটা 01291010 £70% 01) 

ইহার বর্তমান রূপ একটা আকম্মিক ব্যাপাঞ় নহে, প্রত্যেকটি শবের 
বর্তমান রূপের পশ্চাতে বিচিত্র কাহিনী রহিয়াছে। ইংরাজী ভাষার 
সম্পর্কে আপনারা অনেকেই [90০85 86৪০ ০1 %/০:০৪ বইখানির কথা 

জানেন--ভাষার রূপের মধ্যে কত যে ইতিহাস কত যে পুরাতত্ব কত ষে 
উপন্যাস লুকায়িত থাকে, অতি স্থনিপুণ তুলিকায় সেই চিত্র তিনি 
দেখাইয়াছেন । কিন্তু এসব আমাদিগের অর্বাচীন যুগের সংস্কারকদিগের 
চিন্তার পরিধির মধ্যেই আসে না--কারণ তাহার! ষে নেহাৎই সংস্কারক, 
কোন সন্রম বা দরদ বা সঙ্কোচের বাধা ত তাহাদের থাকিবার কথা নহে। 

খুব বেশী ভাবিবার বিষয় হইলে হয়ত ভাবিতে পারেন যে লাইনোটাইপে 
ছাপিতে হইলে কি রকম বাণান হইলে স্থবিধা--কারণ তাহাদের 

মতে ভাষার জন্য টাইপ নহে, টাইপের জন্য ভাষা--এমন না হইলে 
সংস্কারক ! 

বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা কর! হঠাৎ অত্যন্ত ছুবহ প্রতিপন্ন হইয়া! উঠিয়াছে 
বলিয়৷ এই সব পণ্ডিতগণের নিকট কোন শিশু-ডেপুটেশন প্রেরিত হইয়াছে 

বলিয়া জানা ঘায় নাই, অথবা “আধ্য” জাতির টিকি কাটিতে কিংবা “ধর্ম” 
“কম্ম”-এর ভিত্তিমূল শিথিল করিতে কেহ তাহাদিগকে আম্মোক্তারনামা 

দিয়াছে বলিয়াও শুন! যায় নাই । কিন্তু সেজন্য ত এই লব সংস্কারকগণ তীহাদের 

স্বকপোলকল্লিত কর্তব্য হইতে বিরত থাকিতে পারেন না; স্থতরাং 

শাণিত-কুঠার হন্তে ধারণ করিয়া এই নবীন পরশুরামগণ, এবার আর 

পিতৃ-আজ্ঞায় নহে, স্বয়ংসিদ্ধ হইয়াই ভাষাঁজননীর বধসাধনে কৃতসঙ্বল্প 

হইয়াছেন । | 



৩৬ বাঙ্গালা ভাবা ও বাণান 

আমি এই অভিভাষণের গৌড়াতে আপনাদদিগকে রণচির 
অধিবাদী বলিয়া 

বিঞ্চিৎ ব্যঙ্গ করিয়ছিলাম; কিন্তু এখন দেখিতেছি
 যে সে বঙ্গ ঘ্বারা 

আপনাদের প্রতি আমি অবিচারই করিয়াছি । বস্তুতঃ রণচির অধিকার 

দুর-প্রসারিত, অন্ততঃ অঙ্-বঙ্গ-কলিঙ্গ-সমতটে রণচির অধিকার যে দৃঢ় 

প্রতিষ্ঠিত তথ্বিষয়ে সন্দেহমাত্রং নান্তি। 

কাত্তিক, ১৩৪৩। 
জপশেশলপিত শাীশিশীশিশিপাপীশির 



সিতেভিল্কি যশ ক্কিদি২ 





ফনেটিক যংকিঞ্ি 
[ চন্দননগর বঙ্গীয় সাহিত্য সন্মিলনে প্রদত্ত বক্তৃতা ] 

এবারকার সাহিত্য-সম্মিলনে যে বাঙ্গালা বাণান আলোচনাবিষয়ে একটি 

বৈঠক বসিয়াছে ইহা অতি সময়োচিতই হইয়াছে; কারণ এই কিছু দিন 

ধরিয়া কলিকাতা বিশ্ববিষ্তালয় নিয়োজিত বাণান-কমিটির কতগুলি প্রস্তাব 
লইয়া খুবই আন্দোলন চলিতেছে, স্থতরাং এবিষয়ে বেশ ভাল করিয়! 
আলোচনা হওয়াই উচিত। 

আমাদের এই বৈঠকের সভাপতি মহাশয়ের সুদীর্ঘ অভিভাষণ 

এই মাত্র আমর সকলে অবহিতচিত্তে শ্রবণ করিলাম। তাহার 
কোন কোন মন্তব্য সম্বন্ধে আমার নিজের কিকি বক্তব্য আছে তাহ 

অবিলম্বেই আপনাদের সমক্ষে পেশ করিতেছি । তবে প্রথমেই একটা 

কথা বলিয়া রাখ! দরকার । আমাদের সভাপতি ডাঃ শহীছুল্লা সাহেব 
একজন 70791988109] অর্থাৎ পেশাদার ভাষাতত্ববিদ-এবিষয়ে একজন 

বিশেষজ্ঞ। পরস্ত আমি শুধু নিঞ্জের খেয়ালবশত;ই কিছু কিছু ভাষাচর্চ। 



9৩ বাঙ্গালা ভাষা ও বাণান 

করিয়া থাকি, একেবারেই ৪098690: অর্থাৎ সৌখীন ভাষাতত্ববিদ্ ; 

স্বতরাং আমাকে যদি আপনারা এবিষয়ে বিশেষ-অজ্ঞ ঠাওরান, তাহা 

হইলেও আমার প্রতি কোন অবিচার করা হয় না। 

তবে আজকাল কিনা শুনি বিজ্ঞাপনের যুগ, তাই ভাষালোচনা সম্বস্ধে 

আমার গুণপনার বিষয়ে কিছু বিজ্ঞাপন বোধ করি আবশ্তক ; নচেৎ হয়ত 

আপনার! আমাকে মোটে আমলেই আনিবেন না। অতএব আপনাদিগের 

অবগতির নিমিত্ত ভাষাসন্বদ্ধে আমার বিদ্যার পরিধির কিঞ্চিৎ পরিচয় 

নিবেদন করিতেছি । আমি বাঙ্গীলীর বাচ্চা, স্থতরাং মাতৃহুগ্ধপানের সঙ্গে 

সঙ্গেই বাঙ্গালা ভাষাতে অশিক্ষিতপটুত্ব জন্মিয়াছে; সংস্কৃতের বিদ্যা যেটুকু, 
সেটুকু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপক্রমণিক1 ও ব্যাকরণকৌমুদী হইতে আহত; 

ছেলেবেলা হইতেই রীতিমত 1/67৫6/-15481 বা বিভ্রমিষ! থাকাতে ভারত- 

ত্রমণের জন্ত যেটুকু হিন্দীর আবশ্যক হয় ততটুকু শিখিয়া রখিয়াছি; 
কলেছ্ের ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাসে পড়িবার সময়ে ফারসী আলেফ-বে-পে-তে- 

টে-ছে-সমস্থিত বাকাবলী জের-জবর-পেশ-সহষোগে রীতিমত ভান দিক্ 

হইতে বাঁ দিকে লিখিতে শিথিয়াছিলাম, কিন্তু এতদিনে শ্রেফ তুলিয়া 
গিয়াছি; উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করার দরুণ ইংরাজী ভাষাতে 

নিশ্চিত কিঞ্চিৎ উচ্চাঙ্গের বৃৎপত্তিই জন্মিয়াছে ; অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষার 

মধ্যে মোটামূটি জানি ফরাসী, জাম্নাণ ও ইটালিয়ান; জেনারাল ফ্রাঙ্কোর 

গ্রতি মমতার আতিশয্য বশত: ম্পানিশ শিখিতেছি; রুশ ভাষার ছত্রিশটি 

হরফের সহিত পরিচয় আছে; আর লাটিন ও গ্রীক মাঝে মাঝেই পড়িতে 
আরম্ভ করি এবং কিছুদিন পরেই তৃলিয়া যাই । আমি আপনাদের সমক্ষে 

আজ কবুল করিতেছি যে ভাষা বিষয়ে ইহার অতিরিক্ত বিদ্যা আমার পেটে 
নাই । এই অল্লবিদ্যা লইয়া ষে ভয়ঙ্করী চচ্চা আজ আপনাদের সামনে 
করিতে আমি উদ্ত হইয়াছি, তাহা একেবারেই অনধিকার-চর্চা। তজ্জগ্ 
পূর্বাহ্েই আপনাদের নিকট মার্জনা ভিক্ষা করিয়া লইতেছি। 



ফনেটিক যৎকিঞ্চিৎ ৪১ 

যাক, এখন ভণিতা শেষ করিয়া আমার বক্তব্য স্থুকু কর! ধাউক। 
এতক্ষণ চুপ করিয়া! শহীছুল্লা সাহেবের বক্তৃতা শুনিতেছিলাম। তিনি 
যে ভাবে ব্র্যাকবোর্ডের উপরে খড়ি পাতিয়া আমাদিগকে ভাষাবিজ্ঞানের 

17214698108, প্রভৃতি গহনতত্বের সহিত পরিচিত করিতেছিলেন, 

তাহাতে মনে হইতেছিল যে ওয়েল্স্ সাহেবের 1079-01800105 বা 

কালচক্রের উপর চড়িয়া উল্টাপাক দিয়াই হউক কিংবা বিরিঞ্চি বাবার 

'আশর্ববাদেই হউক, বছর পচিশেক বয়স কমাইয়া ফেলিয়াছি, এবং 
এম্, এ. ক্লাসের 1১21010£5 89০6192-এ বসিয়া লেক্চার শুনিতেছি। 

14580026897 42707%8946 £7:£67701897416-এর  ধ্বন্তাত্বুক 

চিহ্াবলী, এবং 01)07097০ ভাষার মাধুধ্য সম্বন্ধে সভাপতি মহাশয্বের বিবৃতি 

গুনিতে শুনিতে তন্ময় হইয়! গিয়াছিলাম। এখন উহার বক্তৃতা থামিতে হঠাৎ 

যেন চমক ভাঙ্গিল। মনে একটা সংশয় জাগিল, আমাদের সামনে আজ 
বাঙ্গাল! বাপান-সংস্কারের যে সমস্া হঠাৎ উপস্থাপিত করা হইম্বাছে, সেটা 

কি সত্য সত্যই একটা [110098০ সমস্যা ? বাঙ্গীলা ভাষাকে ও তাহার 

শব্দাবলীকে কি বেবাক্ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া 00.0799৩ ছাচে ঢালাই করিতে 
হইবে? আমার যেন একটু খটকা লাগিতেছে। 

আপনারা ইমানুয়েল কান্ট নামক বিশ্ববিশ্রুত জান্মাণ দার্শনিকের কথা 

নিশ্চয়ই শুনিয়াছেন। তাহার গ্রস্বাবলীর মধ্যে দুইখানা মোটামোটা 

পুথি ছিল; একখানির নামা 77/570 ৫8) 1517161 77778778/% 

(078627%6 ০1 1৮9 21560807%), এবং অপর খানির নাম 77467 ৫৮7 

181:628078670 72/7/7%ি  (076086 ০1 7766£601 14307) | 

আমাদের সভাপতি মহাশয়-_এবং শুধু সভাপতি মহাশয়ের কথাই বা বলি 
'কেন-_আমাদের বাণান-পংস্কারক্দিগের ধরণ-ধারণ দেখিয়া মনে হম থে 

তাহারা সকলেই যেন 70016 798800-এর চচ্চায় আদাজল খাইয়া 

লাগিয়া গিয়াছেন। অর্থাৎ বিশুদ্ধ ধ্বনিতত্বের ুত্রাস্থসারে ভাষাকে পুনর্গঠিত 



৪২ _ বাঙ্গালা ভাষা ও বাণান 

করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। আমাদের ভাষার অধিষ্ঠাত্রী বাগদেবী হয় 

যেন তাহাদিগকে একখানা প্রাচা্দেশীয় 0819%0$০ কিংবা ০1848 

ভাষা গড়িয়া তুলিবার পরোম্নানা দিয্লাছেন। কিন্তু ছুঃখের বিষয়, 

ব্যাপারটি ত ঠিক তাহা নহে। 

আমাদের নবীন ভগীরখগণ যে দেবলোক হইতে সর্বাঙ্গসন্দরী একটি 
নবীনা ভাষা-মন্দাকিনী বঙ্গের মর্ত্ভৃূমিতে আনয়ন করিতে পারিবেন, 

এমনটা ত মনে হয় না। বহু সনাতন জগ্তাল বক্ষে করিয়া আমাদের 

এই ভাষাক্রোত বহুকাল ধরিয়া পিতৃলোক হইতে প্রবাহিত হইয়া 

আসিতেছে, সেই ধূলিধৃসর পক্থিল জলপ্রবাহ আজ গঙ্গাসাগরের মোহানায় 
আলিয়া উপস্থিত, সেই ম্তরোতে গঙ্গোত্রীতে ফিরাইয়া লইবার চেষ্টা 

থে একেবারেই পণ্ুশ্রম। একটা জীবন্ত জাতির প্রচলিত ব্যবহৃত 

ভাষার সংস্কার, ০1990 ৪1৯১৪-এর উপরে হইতে পারে না। দশজন পর্ডিতে 

বসিয়া অনেক গবেষণা করিয়া ঘোষণা করিলেন, [496 6979 0৫ 1188৮ 

অমনি 00676 ৪9 1)1৮,---ভাষাক্ষেত্রে এমনটা হম না। যদি এই 

অসম্ভব চেষ্টা সম্ভবও হইত তাহ! হইলেও অবিলম্বেই দেশভেদে কালভেদে 

ব্ক্তিভেদে উচ্চারণ পরিবত্তিত হইয়া পড়িত; এবং অচিরেই অতি 

সযত্বে রচিত 100070910 ৪61110£ আবার একেবারেই 50010006610 

হইয়। দাঁড়াইত | বিশ্তুদ্ধ ধ্বনিতত্বমূলক এবং স্থবিন্তন্ত বর্ণমালার উপরে 

প্রতিষ্ঠিত যে সংস্কৃত ভাষা, তাহারও কর্ত অপত্রংশ কত ধ্বনি-তারতম্য 

হইয়। নানাবিধ প্রাকৃত, নানাবিধ প্রাদেশিক ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে । 

ইউরোপ অঞ্চলেও লাটিন বর্ণমালার ধ্বনি বর্তমান ইউরোপীয় ভাহাগুলিতে 

কত পরিবণ্তিত হইয়াছে। 

সত্য কথা বলিতে, ভাষ! জিনিষটা পণ্ডিতদের জিনিষই নহে; ইহা 

একেধারেই প্রান্ত জনসাধারণের জিনিষ; ইহায় প্রকৃতি একেবারেই 

গণতান্ত্রিক--একেবারেই 9০৪ 00001 ০5 6911 এক্ষেত্রে শুধু ফে 



ফনেটিক কিঞ্চিৎ ৪৩ 

দশচক্রে ভগবান্. ভূত হয় তাহা! নহে, অনেক ভূতও ভগবান্ হইয়া 

উঠে--অনেক অশুদ্ধ রূপও শুদ্ধ হইয়া দরাড়ায়। তারপর পণ্ডিতদের 

আবির্ভীব হয়; তীহারা ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন; নিপাতন-বপ 

মন্্রারা পৃত করিয়া! শুদ্ধিক্রিয়া সুসম্পন্ন করেন। সংস্কারকদিগের 

এই সহজ কথাটা মনে রাখ দরকার । বাঙ্গীল৷ শব্দের বাণান নিয়ন্ত্রনের 

চেষ্টা করিতে গিয়া তাহারা যেন নেহাতই [)0000660 চচ্চায় মনোনিবেশ 

করিয়া না বদেন--000709819৪ ভাঘাবিজ্ঞানের ০1৪৪৪-1৪০৪০:০-এ আবদ্ধ 

থাকিলেই স্ুশৌভন হয়, প্রাকৃত জনের কলকোলাহলমুখর ভাষার আসরে 
ইহাকে টানিয়া আনা বিড়ম্বনা মাত্র। ভাষা-সংস্কার বাস্তবিক পক্ষে 
2016 7688০0-এর ব্যাপার নহে; ইহা একেবারেই 75061081 79৪8০0- 

এর ব্যাপার; এবং ইহার পরিধিও খুবই সীমাবদ্ধ । 
যাহা হউক, এই [1)0066103 বা ধ্বনিতত্ব সম্বন্ধে কথা যখন উঠিয়াই 

পড়িল, তখন ভা: শহীদুল্ল সাহেব বাঙ্গালা ধ্বনি সম্বন্ধে দুই একটা যে 
আশ্চধ্য মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে ছুই একটা কথা বলা উচিত 

মনে করি। 

তিনি বলিয়াছেন ষে বাঙ্গালাতে ম-ফলা ও ব-ফলাতে ম ও ব-এর 

ধ্বনি কিছুমান নাই, যে বর্ণের উপরে এ ফলা-ঘ্বয় বসে তাহার, 
ঘিত্ব হয় মান্ত। এই মস্তব্টি তিনি অতি £9918] ব! ব্যাপক ভাবে 

করিয়াছেন। আমি ত তাহার ন্যায় ভাষাতত্ব-পণ্ডিতের মুখে এরকম 

10086 ৪%8900617% শুনিয়া স্তভিত হইয়া গিয়াছি। তিনি ছুই একটি: 

উদাহরণ দিয়াছেন; যেমন, “পন্প" সচরাচর উচ্চারিত হয় “পদ্দ”, 

“পক্ষ” উচ্চারিত হয় “পক্ক”, ইত্যাদি । কিন্তু তাহার মনে রাখা 

উচিত ছিল, 0729 ৪৪110 009৪ 1006 0)8]55 ৪, 30121087-- গোটা, 

কয়েক দৃষ্টান্ত হইতেই সাধারণ সুত্র রচনা কর! বিপজ্জনক | ম-ফলা ও 
ব-ফল! সম্বন্ধে তিনি £9067119 করিতেছেন ; অথচ তাহার এটুকু খেয়াল 



৪ বাঙ্গাল! ভাষা ও বাগান 

নাই ষে এ ছুই ফলা-বিশিষ্ট অসংখ্য শব্দ আছে যেখানে এ ফলা-হয়ের 

ধ্বনি অতি সুম্পষ্টভাতেই বর্তমান ; যেমন, (ম-ফলার) বাজ্বয়, হিরণ্ময়, তন্ময়, 
সুন্ময়, জন্ম, গুল্ম, বাল্সীকি, শাল্মলী, ব্রহ্ম, ইত্যাদি; আর (ব-ফলার) খৰ্েণ, 

দিশ্বলয়, বাথাদিনী, তদ্বৎ, সুহ্ৃত্বর, উদ্ধাহ, উদ্বন্ধন, অন্বা, আচগ্িত, আহ্বান, 

বিহ্বল, ইত্যাদি । তাছাড়া,*যে সব স্থলে এ দুই ফলার দরুণ পূর্ববর্তী 
ব্ঞ্ননবর্ণ কতকট দ্বিত্বভাবাপন্ন হয়, সে সব স্থলেও এ দ্বিত্বটুকুই সম্পূর্ণ 

উচ্চারণ নহে, তৎসঙ্গে ম ও অন্তঃস্থ ব-ধ্বনির রেশটুকুও থাকে । “পদ্ম” 
শব্ধের উচ্চারণ ঠিক “পদ্ণ” নহে, কিন্তু “পদ্দ” 7) “আত্মা” শব্দের 

উচ্চারণ ঠিক “আতী” নহে, কিন্তু “আত” ; পবাগীগ শব্দের উচ্চারণ 

ঠিক “বাগুগী” নহে, কিন্তু “বাগগী”। অনেকে ত “আত মা” 
“বাগ্মী” ভাবেই উচ্চারণ করেন। তেমনি “ম্বামী” “ম্বাদ”-এর উচ্চারণ 
অনেকটা “সোয়ামী” “সোয়াদ”-এর মত। অবশ্য একেবারে ঘছ1£8 
উচ্চারণে হয়ত এই নুস্্ম রেশটুকু ততটা থাকেনা, যেমন, “হদ্দ কল্পি 

পন্ম (পন্দ ) পিসী”। কিন্তু তজ্জন্ত বাঙ্গালা উচ্চারণ আলোচনাতে 

একথা বল] মোটেই চলে না যে এসব স্থলেও ম ও ব-ফলাতে শুধু 
বর্ণদ্বিত্বই বুঝায়। আর যে যে স্থলে পৃরাপুরি মাত্রাতে ম ও ব ধ্বনি 

প্রকাঁশমান, তাহার কতগুলি উদাহরণ ত পূর্বেই দিয়াছি। ব-ফল! সম্বন্ধে 

আর একটা কথা এই যে, কোন কোন ব-ফলা! বগীয় ব-ফলা, যেমন, বাহুল্য, 
সনবনধু, সঘ,দ্ধি, অন্বা, অন্বর, অস্বরীষ, সত্ন্ধ, সম্বোধন; আবার কোন কোন 
ব-ফলা অস্তঃস্থ ব-ফলা, যেমন, খঞ্েদ, উদ্ধাহ। বাঙ্গালাতে উভয় “ব”-ই 

উচ্চারণে ও আকৃতিতে একই রকম হওয়াতে, একসঙ্কেই উভয়ের 

আলোচনা করিলাম। কয়েকটি মাত্র দৃষ্টান্ত--তাহাও খুব ৪8০০0:869 

নহে--দেখিয়া হঠাৎ £9065156 করিবার এই যে প্রবৃত্তি ইহা 

কোন ভাষা-বিজ্ঞান-বিদের শোভা পায় না। ইহা একেবারেই 189 

প800000100 | 
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ডাঃ শহীছুল্লা সাহেব য-ফল! সম্পর্কেও এই বর্ণদ্বিত্বরে অভিযোগ 

আনিয়াছেন। এই অভিযোগ ত আরও কম টে'কসই। কারণ “অগ্ঠ” 

শব্দের উচ্চারণ “অদ্দ” নহে। সংস্কৃতে ইহার উচ্চারণ “আদ 1য়” - 

“অদ্+ই+অ”। বাঙ্গালাতে “ঘ” কারের ই-ধবনি স্থানচুত হইয়া 

ব্ঞ্নবর্ণটির আগে গিয়। বসে, এবং ততফলে বাঞ্ুনবর্ণটি দ্বিত্বভাবাপনর 
হইয়। পড়ে, যেমন, “অ+ই+দ” বা “এদ্দ*। এই উচ্চারণ আমাদের 

বাঙ্গাল-দেশে ত অতি স্থপরিস্ক:ট--শহীছুল্লা সাহেবের তাহ! না জানিবার 
কথা নহে। পশ্চিমবঙ্গ কিঞ্চিৎ ও-কারগ্রস্ত হওয়াতে, তথায় ইহার 
উচ্চারণ দীড়ায় “ওদ্দো”-__-ভাষাতত্বের %77121-এর ফলে। কিন্তু 

যফলাতে কদাপি শুধু বর্ণদ্িত্ব বুঝায় নাঁ। বাঙ্গালা-ফলার এই যে 
ধ্বনিবিষ্সেষণ, ইহা অতীব সহজ ও সুম্পই; কিন্ত দেখিতেছি পশ্ডিতবর্গ 

এই সহজ বিষয়টা মালুম করিতে পারেন না। কিমাশ্চ্ধ্যমতঃপরম্ ! 

আবার, লোকমুখে শুনিতে পাই ষে শহীছুল্লা সাহেবের নাকি আরও কিছু 

কিছু £81981 ধারণা আছে; যথা, তিনি নাকি “হরিণ” শবের “হণ” রূপ 

পছন্দ করেন। জানিনা এই জনশ্রুতি সত্য কিনা; তবে দি বাস্তবিকই 
ভাষা-সংস্কার সম্বন্ধে তাহার ধারণা এতাদৃশ মৌলিক-ভাবাপন্ন হয়, তবে ত 
আমার ন্তায় অপগ্ডিতদের “শত হন্তেন বাজিনম্” নীতি অনুসরণ কর! ভিন্ন 

উপায়াস্তর দেখিতেছিনা। যাহা হউক, সভাপতি মহাশয়ের মন্তবাদি 

সন্বদ্ধে আর অধিক কালক্ষেপ করা বাঞ্ছনীয় কিংবা আবশ্যক মনে করিনা । 

এখন বিশ্বপপ্তিতদিগের বাণান-কমিটির প্রস্তাবগুলি একটু পরখ করিয়া 

দেখা যাউক। 

জান্মেণীতে উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে একজন বিশিষ্ট লেখক 

ছিলেন; তার নাম য়োহান্ হাইন্রিষ, ফস্ ( 01১9007) 17:610001) ০ )। 

তার সম্বন্ধে একট গল্প আছে। জনৈক বন্ধু তাহীকে নিজের একখানি 

গ্রন্থ পড়িবার জন্য উপহার দিলে, ফস্ বইথানি পড়িয়! বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন, 
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অর্থাৎ, তোমার চমৎকার বইখানাতে অনেক কিছু নৃতন কথা এবং অনেক 
কিছু সত্য কথা আছে, কিন্তু সত্য কথাগুলি যদি নূতন হইত, আর নৃতন 

কথাগুলি যদ্দি সত্য হইত, তাহা হইলেই আরও চমৎকার হইত । বাণান- 

কমিটির পুম্তিকাখানির মধ্যে যে সব মূল্যবান্ প্রস্তাবাদি দেখা যায়, 
তত্দ্টে আমারও কেবল এই মস্তব্যটিই মনে পড়ে । অর্থাৎ এ পুস্তিকাখানির 

পৃষ্ঠা কয়টির মধ্যে অনেক ভাল কথা আছে, এবং অনেক নৃতন কথা আছে; 
তবে দুঃখের বিষয় এই ষে ভাল কথাগুলি বিশেষ নৃতন নহে, এবং নৃতন 

কথাগুলি মোটেই ভাল নহে। 
বাণান-কমিটি কয়েকটি যে বিশেষ নয়া নয়া মুল্যবান্ প্রস্তাব আমদানী 

করিয়াছেন, ভাহার কিছু কিছু আপনাদিগকে উপঢৌকন দিতেছি। 

পয়লা নম্বরই হইল বর্ণদ্বিত্ব-বর্জন। উহারা বলেন যে রেফের পর 
সাধারণতঃ বাঙ্গালাতে যে কোন কোন বাঞ্নবর্ণের দ্বিত্ব হয়, তাহা! 

একদম বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। প্রথম সংস্করণে তবু একটু 
1০০-7)০1০ রাখিয়াছিলেন যে, যেস্থলে বর্ণঘিত্ব না হইলে বাণান অশ্তুদ্ধ 
হয়, যেমন, বার্তা, কাত্তিক, বাদ্ধক্য, ইত্যাদি শবে, তথায় থাকিবে, 

অন্তত্র বাতিল হইবে। কিন্ধু দ্বিতীয় সংস্করণে দেখি যে কর্থাদের 

সাহস বাড়িয়াছে; তাহারা ফতোয়! দিয়াছেন যে বণদ্ধিত্ব একদম 
চলিবেনা--শুদ্ধ অশুদ্ধ আবার কি? গোলদীঘীর গোলামখানা হইতে পাতি 

দিবা মাত্রই ত বর্ণ-ুদ্ধি হইয়! যায়--ইহাই ত আধুনিক বর্ণাপ্রমধশ্থী। আর 
কথাটা মিথ্যাই বা কি? নাচিতে নামিয়া ঘোমটার বাড়াবাড়ি করা 
একেবারেই অশোভন । সৃতরং হুকুম হইল, শুদ্ধ অশুদ্ধ দেখিবার দরকার 

নাই; মোট কথা, রেফের পরে বাঙ্গালাতে বর্ণদ্বিত্ব চলিবেনা। কাজেই, 
বাঙ্গাল! মুন্তুকে ধর্ম কর্ম সব বন্ধ, কর্তব্য কার্ধযও আর কেহ করিতে 
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পারিবেনা, আধ্য অনার্ধ্যের উভয়েরই টিকি ত কাটাই গিয়াছে, এমন কি 
এমন ষে সূর্ধ্যদেব, তাহাকেও কিরণচ্ছট! কিঞিৎ সংধত করিয়! “হুর্ধ” রূপে 

তষ্ট থাকিতে হইবে । যদ্দি কেহ সভয়ে তর্ক উত্থাপন করেন যে, কাজটা 
কি ঠিক হুইল, ব্যাকরণসশ্মত বাগান তায় স্থপ্রচলিত বাণান, ইহা কি 

প্রকারে বাতিল হয়? নেহাৎ বিকল্পে একবর্ণাতঝ্বক বাণান চলিতে পারে) 
--তবে সংস্কারক তরফ হইতে তাহার উত্তর এই যে, সর্বনাশ, বিকল্প করিলে 

কেহ নয়া বাণান মানিবেই না, স্থতরাং সংস্কারও অচল হইবে। সুতরাং 

কেমাল-পাশা 6৪০৮০৪ আবশ্তক-_.একেবারে নিব্বিকল্পম্ একমেবাদ্ধিতীয়ম ! 

শুনিতেছি নাকি সরলতা-সম্পাদনই এই প্রকাণ্ড সংস্কারের একমান্ত্ 

উদ্দেশ্য-_আমাদের সবুজ বাঙ্গালাদেশের তরুণ বালকবালিকাবুন্দ নাকি 

রেফের পরে বর্ণদ্ধিত্বের চাপে নিম্পেষিত হইয়া উঠিয়াছে--স্থতরাং ইহার 
একটা বিহিত অবিলম্বে না করিলেই নয় । এখানেও আমার একটু খটকা 
লাগিতেছে; কারণ ব্যাপারটা একেবারেই যেন মশ! মারিতে কামান 

দাগিবার মত হইয়াছে । হ্যা, বুঝিতাম যে একটা কেমাল-পাশা গোছ 

প্রস্তাব ইইত-_-আমাদের ব্রাহ্মণ-কেমাল স্থনীতি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 

7১92081) 8০00৮ হউক, কিংবা অস্ততঃ সমস্ত যুক্তবর্ণের দঙ্গলকে 

একেবারে নির্শুল করিয়া দিবার প্রস্তাবই হউক-_তাহ। হইলে এই বীররূসটা 

তারিফ করা যাইত। 

আজ সভাতে স্থনীতি বাবুই উপস্থিত নাই ; [৮১০০৪ 9০০0৮ লইয়া 

কাহার সঙ্গেই বা লড়াই করি? কিন্তু যুক্তবর্ণ বিলোপের প্রস্তাবটাও 

শুনিতে মন্দ শুনার না। একটা বর্ণের ঘাড়ে আর একটা চড়িয়া 
বসিবে, একটা বর্ণের চাপে আর একটা আধমরা হইয়া থাকিবে, কিংবা 

গোটা তিন চারেক বর্ণ জড়াজড়ি করিয়া একটা যৌথ-পরিবার 
রচনা করিবে--এই গণতন্ত্রের এবং ব্যক্তিস্বাতস্ত্ের যুগে ইহা মোটেই 
বরদাস্ত করিতে প্রবৃত্তি হয় না--এইরূপ বর্ণবৈষম্যেরে ফলেই ত 
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01888-৮1৪1 অনিবার্ধ হইয়া উঠে। ইহার পরিবর্তে যদি সবগুলি 

বর্ণ সমতলক্ষেত্রে কাতারে কাতারে দণ্ডায়মান হইয় হসস্তরূপ সঙ্গীন 
ঘাড়ে করিয়া 0030 7১810) করিতে পারিত, তবে কি খরতর 

বেগেই না আমাদের ভাষার উন্নতি সাধিত হইতে পারিত ? দেখিতেও কি 
রকম সুন্দর দেখাইত ভাবুন ত? স্বর্গত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'মহাশয় এই 
নবকলেবরে কি অপরূপ রূপ ধারণ করিতেন, একবার অবলোকন করুন, 

বঅঙকৃইম্অচ অন্ দ্র্অচ অটুট ওপ আধ যু আয় অ। 

স্থতরাং এই মহতী প্রচেষ্টা ধদি বাণান-কমিটি করিতেন, তবে আর কিছু 

না হউক, তাহাদের বীরত্ব সম্বন্ধে আমর! নিঃসন্দেহ হইতাম। কিন্ত 
তাহার ত কোন লক্ষণ দেখিতেছি না--সমুদায় যুক্ত-বর্ণ বিতাড়নের 

প্রস্তাবত কেহই করিতেছেন না--শুধু মাত্র যে নয়টি স্থানে অর্থাৎ 
চ্চচ্ছর্জ তি দবর্বশ্মধ্য যুক্তবর্ণেরেফের পরে দ্বিত্ব হয়, তথায় ত্রাক্ষর 

যুক্তবর্ণ হইতে হ্যাক্ষর যুক্তবর্ণে পরিণত করিলেই যে আমাদের শিশুপাল 
স্বস্তির নিংস্বান কেন ফেলিবেন তাহার ত কোন নঙ্গত কারণ খু'জিয়া 

পাইতেছি না। 
তাছাড়া) প্ধ্য* সম্বন্ধে আরও বলিবার আছে। ইহার যে দুইটি 

“১, তাহার একটি “য”ঃ অপরটি য-ফলা | বাঙ্গাল! উচ্চারণে “য* "্জ”-এর 

মতই হুইয়। গিয়াছে বটে, কিন্তু য-ফলার উচ্চারণ-স্বাতন্ত্র রহিয়া 
গিয়াছে । য-ফলা প্রনঙ্গে পূর্বেই ইহা দেখাইয়াছি। স্থতরাং প্ধ্যতে 
ঠিক শুধু বর্পদ্ধিত্ব হইয়াছে বল! যায় না, যেমন, প্জ্য*-তে বল! যায় না। 
এবং পধ্যৎ-এর উচ্চারণ “জর”, “্জ্” নহে। দেওয়ানী আদালতে ইস্থ 

“ধার্য” করা হয়, এবং ফৌজদারী আদ্বালতে আসামীর উপরে “চার্জ” করা 

হয়--.এই দুই শব্দের উচ্চারণ এক রকম নহে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের 

07007698৮-দিগের নিকট অন্ততঃ এইটুকু ধ্বনি-বিঙ্লেষণ-শক্তি আশা! করিতে 

পারি । সুতরাং “্ধ্য”-এর স্থলে বিকল্পেও “ধ” রূপ চলা! উচিত নহে। 
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আর অন্ঠান্ত স্থলেও এবিষয়ে বক্তব্য এই যে, রেফের পরে ষে 

বর্ণহিত্ব পাণিনি বিকল্পে বিধান করিয়া গিয়াছেন, এবং বাঙ্গালাতে একেবারেই 

স্থগ্রচলিত হইয়া গিয়াছে, তাহারও প্ররুত কারণ 711019610-ই ॥ 

কারণ, প্ধশ্ম”) “কর্ম”, এই সব শব্ধ উচ্চারণের সময় রেফের উচ্চারণ খুব 

সংক্ষিপ্ত হয় এবং ম-এর উপরই জোর পরে-_“ম্ষ্- তাই চল্তি কথায় বল 
হয় “ধম্ম্, “কম্ম” ৷ স্থৃতরাং প্রচলিত, ব্যাকরণসম্মত ও ধ্বনিতত্বাহমোদিত 

বাণান পরিবর্তন করার কোনই কারণ দেখিতে পাই না। বে নেহাৎ 

যদি তদীয় সংস্কার-প্রচেষ্টার বিফলতায় সংস্কারকদের মনঃকষ্ট হয়, তবে 
না হয় তাহারা বিকল্পে ব্যবহার করুন । 

এই প্রসঙ্গে মনে পড়িল যে বাঙ্কালাতে রেফের পরে বর্ণদিত্বের 

প্রচলন অতি প্রাচীন। হস্তলিখিত অতি প্রাচীন বাঙ্গালা প.থিতেও 
এইরূপ বাণানই পাওয়া যায়-_হ্য়ত লেখাতে অনেক বর্ণাশুদ্ধি আছে 

অনেক রূপাস্তর আছে, কিন্তু বর্ণদিত্বটি অব্যাহতই রহিয়াছে--যেমন, 

“সূর্য্য “সুভ্ি”) “ন্থ্জ্রি”। ইত্যাদি। এই মাত্র কিছুদিন হইল রাজসাহী 
কলেজের একটি সম্মিলনী উপলক্ষ্যে আমি তথায় যাই; এবং একদিন 

বরেন্দ্র অন্ুসন্ধান-সমিতির মিউজিয়ম দেখিতে যাই। তত্রত্য অধ্যক্ষ 

মহাশয় আমাকে অনুগ্রহ করিয়া নান দ্রষ্টব্য জিনিষ দেখান; তন্মধ্যে 

একখানি শিলালিপি দেখান এবং বলেন ষে বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত 

সংস্কৃত শিলালিপির সেখান খুব প্রাচীন নিদর্শন । দেখিতে গিয়া হঠাৎ 
আমার নজর পড়িল বাণানের দিকে--“মক্ষিকাঃ ব্রণমিচ্ছস্তি” কিনা 

দেখিতে পাইলাম যে সেই প্রাচীন লিপিতে “চতুঙ্দিশ” এবং “বিনিম্মিত” 
এই বাক্যঘবয় বর্ণঘ্বিত্ব-সহযোগেই ্ হইয়াছে । সে লেখাটি এই ং 

“ীরস্ত 
শাকে পঞ্চপঞ্চা শধি কচতুর্দিশশতাঙ্কিতে মধো শ্রশ্রীমন্মহামুদ সাহ বৃপতেঃ 

সময়ে হৃরবাজ খানপুজ মহীপাত্রাধিপাক্র শ্রীমৎ ফরাস খানেন সংক্রমোয়ং 
বিনিশ্মিত ইতি 1” 



ও বাঙ্গাল! ভাষা ও বাগান 

এই শিলালিপির তারিখ ১৪৫৫ শকাব বা ১৫৩৩ খৃষ্টাবব, অর্থাৎ চৈতস্- 

দেবের তিরোভাবের বৎসর । চারিশত বংসরেরও বেনী প্রাচীন। এই ত 

গেল বাঙ্গালার কথা। হিন্দীতেও দেখিয়াছি ছুই রূপই পাওয়া যায়। 

হ্ৃতরাং এই বিষয়ে বাণান-কমিটির 0085017002৪] একেবারেই 

10181019০60 মনে হয়! « 

শুধু রেফের পরে বর্ণদ্বিত্ব নহে, বাঙ্গীল৷ ভাষায় প্রচলিত কয়েকটি 
নিরীহ বর্ণের উপরও বাণান-কমিটি খড়গহস্ত হইয়াছেন ; যথা, বিসর্গ, 
দীর্ঘ ঈ, মূর্ধন্ত ৭। 

আপনারা সকলেই জানেন যে বিসর্গ একটি আশরয়স্থান-ভাগী বর্ণ; 

এই বেচারীকে যে পণ্ডিতের! নিরাশ্রয় করিবার চেষ্টা করিতেছেন এই দৃস্তে 
সত্যই করুণার উদ্রেক হয়। 'এই নিরীহ বর্ণটি অতি সন্তর্পণে শব্ষের এক 

কোণে কচিৎ কদাচিৎ পড়িয়! থাকে, তাহাকেও ঝাটাইয়া ফেলিয়া বহিষ্কার 

করিয়া দেওয়া কি উচিত ? বোধ করি পণ্ডিতবর্গের চক্ষে বিসর্গাট একেবারেই 
নিরর্থক 1)111881)09, সুতরাং তাহারা ভাষার স্বাস্থ্যবিধানকল্পে এই ০08)861- 

ঘ21)0য 69800)90৮-এর ব্যবস্থা করিয়াছেন । কিন্তু বাস্তবিকই কি তাই? 

বাঙ্গালাতে ছুই জাতীয় সংস্কৃত বিসর্গান্ত-শব্দ আসিয়াছে । একপ্রকার : 
শব গ্রধানতঃ ৪0968176159 বা বিশেষ্য, যেমন, চক্ষুঃ, মন: তেজঃ, ইত্যাদি; 

এইসলির বিসর্গ-উচ্চারণ এবং বিসর্গ-রূপও বাঙ্গালাতে লোপ পাইয়া 

গিয়াছে, এমনকি অ-কার পূর্বে থাকিলে অ-কারেরও হসম্ত উচ্চারণ হইয়া 

শিয়াছে (বাঙ্গালা উচ্চারণ-পদ্ধতির ঝৌক অন্ুমারে); যেমন, আমরা 

বলি চক্ষু, মন্, তেজ, ইত্যাদি; শুধু সমাসের অস্ততৃক্ত হইলে ইহাদিগকে 
বিসরগাস্ত ধরা হয়) যেমন মনোযোগ (মন:+যোগ )। কিস্তু আর 
একপ্রকার বিসর্গাস্ত শব্দ আছে যাহা প্রধানতঃ অব্যয় এবং তৃ-ভাগাস্ত 

শব্দের সম্বোধন পদ, যেমন পুন:গুনঃ, ক্রমশ) বন্ততঃ, প্রাত:, পিত:, 

মাত: ইত্যাদি; এই সব শবে বাঙ্গালাতে মোটামুটি বিসর্গাস্ত উচ্চারপই 
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আছে; অস্ততঃ অ-কারাস্ত উচ্চারণ ত আছেই ; এবং চিরকাল বাস্গালাতে 

এই সব শব্দে বিসর্গের ব্যবহার প্রচলিত আছে। হঠাৎ সংস্কারকগণ 

এই বিসর্গের মূলোৎপাটনের জন্য উঠিয়৷ পড়িয়া লাগিয়াছেন-_-অথচ 
এই সব স্থানে বিসর্গ মোটেই নিরর্থক ও নিষ্পয়োজন নহে; তাছাড়। 

বিমর্গহীন বাণান এসব স্থলে অশ্ুদ্ধ। স্থনীতি কাবু ত একেবারেই 280109]) 

তিনি “প্রথমত:১-কে “প্রথমতো” লিখিতে চাহেন, বোধ করি তিনি দিন 

কয়েক পরে “পিতঃ,কেও “পিতো”শতে পরিণত করিবেন । বাণান-কমিটি 

অতদূর যাইতে লাহলী নহেন; তাহারা বিসর্গ ভাড়াইয়াই খালাস, অর্থাৎ 
ক্রমশ, বস্তত, পিত, ইত্যাদিতে দাড় করাইয়াছেন। 

কিন্ত একটা কথা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি। বাঙ্গালা অ-কারাস্ত অযুক্ত 

বর্ণের উচ্চারণ যে হসম্ত হইয়! দীড়ায় সেটা কি তাহার! বিশ্বৃত হইয়াছেন? 
এই হসস্তের ঝোণোকের ফলে দুদিন বাদেই যে “ক্রমশ” লোমশ মুনি হইয়া 
উঠিবে; “বস্তত* প্রস্তত হইয়। যাইবে? “পিত” ঠাণ্ড শীত হইমা যাইবে । 

'বিসর্গটির অস্তিত্ব অন্ততঃ এই ছুর্বিপাকের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে কথঞ্চিং 

সহায়তা করে । আর একটি মজার কাণ্ড উহার করিয়াছেন; “পুনঃপুন£- 

কে করিয়াছেন “পুনঃপুন” ; আমি বুঝিতেছি না ষে মাঝের বিসর্গটির উপর 
উহাদের হঠাৎ এতটা! মমতা৷ উপজ্িল কি কারণে; ওটিকেও বিদায় দিয়া 

সোজান্জি “পুনপুন” করিলেই ত বঙ্গভাষার গয্লাষাত্রার পথ স্থগম হইত। 

তারপর দীর্ঘ ঈ। কর্তারা বলেন যে সংস্কৃত ভাষার নিগড় হইতে 
বাঙ্গালাভাষার স্বাধীনতা-ঘোষণার নিদর্শনন্বরূপ পদান্তস্থিত ঈ-কারকে উৎখাত 
করিতে হইবে; অর্থাৎ খুড়ী, জ্যেঠী, মামী, পাখা, হাতী, ইত্যাদিকে ই-কার 
দিয়া লিখিতে হইবে । 

চিরকাল শুনিয়া আসিতেছি যে স্ত্রীলিঙ্গের চিহ্ন ঈ-কার, অর্থাৎ কি ন৷ 

“সত্ীত্বাদীপ্” $ সেই অবরোধস্চক চিহ্ৃ নাকি বঙ্জন করিতে হইবে। 

আমি তাই রাঁচির বক্তৃতায় বলিয়াছিলাম যে এই ব্যবস্থাটি খুবই 
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সময়োচিত হ্ইয়াছে_ঈ-কারের অবগুঠন-মোচনে  ছ90011907-এর 

জয়জয়কারই প্রকটিত হুইয়াছে। 

আবার, গুণবাচক, স্বত্ববাচক, ইত্যাদি শব্ব--সংস্কতে যাহা “ইন” বা. 
*পিন্” প্রত্যয় যোগে নি্পন্ন হয়-_তাহার 'প্রথমার একবচনে ঈ-কার হয়). 

যেমন, পক্ষী, হস্তী, বাবসা, জী, ইত্যাদি। বাঙ্গীলাতেও তাহারই 

দেখাদেখি এই জাতীয় শবের ঈ-কার দিয়াই বাণান হইয়া আমিতেছে ;. 

যেমন, পাখী, হাতী, ইত্যাদি । 

কিন্তু স্বাধীনতার ফতোয়া অনুসারে খাঁটি বাঙ্গালা শবে তাহা নাকি 

আর হইবে না । অর্থাৎ দাড়াইবে “পক্ষী”-র পাশে “পাখি”, “হন্তী”-র পাশে 
“হাতি”, *ব্যবসায়ী”-র পাশে 'বেপারি”, “হস্তিনী”-র পাশে “হাতিনি?” 

“সিংহী”-র পাশে “বাধিনি” “নারী"র পাশে “মাগি” ইত্যাদি | “পাপিনী?” 

বোধ হয় ঠিক থাকিবে, “সাপিনি” হস্ব হইয়া যাইবে ; “রজকিনী রামী” ঠিক 

থাঁকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু “নেতা ধোপানি”-র ছুর্গতি অনিবাধ্য ; 

“বারবিলাসিনী”-গণ হ্বচ্ছন্দভাবেই বিরাজ করিবে আশা করি, কিন্তু 

“হতভাগিনি”-দের যে কি গতি হইবে তাহা! আমি ঠাহর করিয়। উঠিতে 

পারিতেছি না । সরলতা ও 90100170165 সম্পাদনই নাকি সংস্কারকিগের 

একমাত্র কাম্য । এই ঈ-উৎখাত দ্বারা তাহারা কি আশ্চর্য্য রূপ সরলতা ও 

010160115 সম্পাদন করিতে প্রয়াস পাইতেছেন তাহা দেখিয়া নিশ্চয়ই 

আপনারা পুলকিত হইবেন । 

এখন কিন্তু শুনিতেছি ঘষে পণ্তিতগণ নাকি আবার একটু একটু 

করিয়৷ ঈ-এর দিকে হেলিয়৷ পড়িতেছেন॥ এমন কি ই-কারের অত বড় 
08100)10 যে রবীন্দ্রনাথ (শুধু “কী? সম্বন্ধেই তাহার যা এক একটু দুর্বলতা 

আছে ), তাহার নিকটেও নাকি বাণান-কমিটির কয়েকজন ধন্ুদ্ধর বাক্তি 

ঈ-এর সপক্ষে কিঞিৎ ওকালতী করিতে সম্প্রতি গিয়াছিলেন। শুনিলাম 

তাহাতে নাকি কবিবর বলিয়াছেন, “আবার কী ফ্যাসাদ বাধালেন, 
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"আবার ঈ এনে জোটালেন ; যাহোক একটা বিকল্প টিকল্প করে দেবেন” । 

ধূটিকই বলিয়াছেন । 738০1811017) কদাপি মার্জনীয় নহে। তাছাড়। 

বিপদও আছে; একবার সগ্য সদ্ধ মুক্তির আম্বাদ পাইয়া আমাদের অঙ্গনাকুল 

কি সহজে পুনরায় অবরোধের মধ্যে প্রবেশ করিতে চাহিবেন? তাহারা ষে 

সত্য সত্যই ফ্যাসাদ বাধাইবেন-__ফেমিনিজ মূ জিন্দাবাদ্ 

তারপর মৃদ্ধন্য ৭। মুদ্ধন্য ণ যে সঙ্গীনটি উচাইয়া রাখিয়াছে তৃষ্টেই 
পণ্ডিতগণ বোধ করি ভড়কাইয়া গিয়াছেন। অথবা এমনও হইতে পারে যে, 

ইহার! সব গান্ধীুগের লোক ও অকপট গান্ধীভক্ত, স্থতরাং হিংম্র আকৃতির 

এ বর্ণটিকে সহ্য করিতে পারেন না । কারণ যাহাই হউক, কাধ্য সন্বন্ধে কোন 

দ্বিধা বা কুগ্া বা অনিশ্চয়তা নাই । সোজা হুকুম বাহির হইয়া! গিয়াছে যে, 

নেহাৎ সংস্কৃত শবে “ণ” থাকিলে থাকিতে পারে, কিন্তু বাঙ্গালা শব্দ হইতে 

“ণ”-কে নির্বাসন দিতে হইবে। 

শ-ষ-স সম্বন্ধে ইহারা বুৎ্পত্তি আলোচনা! করিতে রাজী-_অর্থৎ মূল 
সংস্কৃত শব্দে যেরূপ হইবে তদনুযায়ী বাঙ্গালাতেও হইবে। কিন্তু খন 

সম্বপ্ষে কোন কথাই শুনিতে ইহারা প্রস্তত নহেন--সব “ন” হো জায়েগ! 

“স্বরণ” হইতে “সোণী”, “কর্ণ” হইতে “কাণ” প্রভৃতি সথম্পষ্ট ব্যুৎপত্তি 
সত্তেও চলিবে না। সব “ন” দিয়া লিখিতে হইবে। শুধু কি তাই? 

এমনকি “রাণী” পর্যন্ত লইয়া টানাটানি-_তাহাকে লিখিতে হইবে নাকি 
“রানি” নিদানপক্ষে ঈ-কার বহাল হইলে “রানী+”, কিন্তু “রাণী” অচল । 

বঙ্গিলে হইবে কি ষে “রাণী” শবের প্রস্নোগে কোন রূপাস্তর নাই; চিরকাল 

বাঙ্গীলাতে এইরূপ চলিয়া আসিতেছে ; প্রাকতেও এইবূপ--“রমী”? 

কার কথা কে শোনে? পণ্ডিতদের দাপটে “রাণী”-র আজ এই হাল 

হইয়াছে। কিআর বলিব? আজ ডেমক্রেসীর যুগ আসিয়াছে__রাণীদের 
'আর বড় একট! কেহ গ্রাহথ করে না। নচেৎ থাকিত মহারাণীর রাজত্ব 
'দেখিতাম কি গ্রকারে গোলদীঘীর পাগ্ডারা রানী ময়রানী ম্থেরাশী 
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ধোপানী নাপিতানীকে একাকার করিয়া ফেলেন? দয়াধন্দট না থাকুক,. 

সংখ্ষারক পাগ্ডাদের একটু 1০5915), একটু £৪0180070, একটু 00158]75-ও, 

ত থাকিতে পারিত ! 

বস্ততঃ সংস্কৃত ত্ববিধানান্যায়ী বাঙ্গালাতে “ণ”-এর শ্রয়োগ বছল, 

প্রচতিত । শুধু দেশজ শব্দে কেন, বিদেশী ভাষা হইতে আহত শবেও প্রায়শঃ, 

এতদমুসারেই বাণান অবলম্থিত হয়; যথা, ট্রেণ, কর্ণোয়ালিস, গভর্ণমেপ্ট,, 

ইরাণ, তুরাণ, কোরাণ, ইত্যার্দি। এই সেদিন দেখিলাম রবিবাবু একটি 
প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে কর্ণওয়ালিসের কর্ণে মুগ্ধন্য-এর-খোঁচা নিষিদ্ধ 
সম্ভবতঃ কর্ণ-পীড়া উৎপাদনের ভয়ে--কিস্ত দস্ত্য ন-এর দস্তক্ষতে বোধ করি 

কাহারও আপত্তি নাই । রবীন্দ্রনাথ নমস্য ব্যক্তি; তাহার কথার উপর কথা 

রুওয়া মাদৃশজনের পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র । তাই সভয়ে বলি যে আমরা কিন্ত 

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আমল হইতে উক্ত লাটসাহেবের উক্ত প্রকার বাণানই 

দেখিয়া আলিতেছি, এবং বিনীত রাজভক্ত গ্রজাক্ধপে ম্হামান্থ গভর্ণমেণ্টের 

সমস্ত আইন-কাহুনই মানিয়া আসিতেছি, কিন্তু তঙ্ন্য কৈ কাহারও কোন 

কর্ণপীড়া বা! শিরঃপীড়া হইয়াছে এমনটা ত শুনি নাই। 

এই প্রসঙ্গে মনে পড়িল যে বাণান-কমিটির কর্তারা তাহাদের 

প্রস্তাবাবলীতে ভাষাজ্ঞানের যে রকমই পরিচয় দিয়৷ থাকুন না কেন, 
8৪০610-জ্ঞান এবং বিষয়বুদ্ধি যে তাহাদের থুবই টন্টনে তদ্িযয়ে কোন 

সন্দেহ নাই। কারণ তাহাদের দ্বিতীয় সংস্করণের গোড়াতেই দেখিতেছি 

যে তীহারা রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র এই উন্ভয়েরই একখানি রাজী-নামা যোগাড় 

করিয়াছেন!” বঙ্গসাহিত্যাকাশের রবিচন্দ্র উভয়কেই যখন তাহার পাকড়াই- 

5 কদিন (বাল ০০৯)। 77 
1 “বাংলা বানান সম্বন্ধে যে নিয়ম বিশ্ববিদ্যালয় নির্দিই করিয়া দিলেন আমি তাহা 

পালন করিতে সম্মত আঁছি।” 
রবীন্্নাথ ঠাকুর প্রীশরৎচন্্র চট্টোপাধ্যায়, 

১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৬ ১লা আশ্বিন, ১৩৪৩ 
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য়াছেন, তখন ষে “যাবচ্চন্ত্রদিবাকরোৌ"” তাহাদের হুকুমগ্ডলি তামিল হইবে 

সেবিষয়ে আর সন্দেহ কি? যাক্ সে কথা। 

আর এক কথা। একটি যুক্ত বর্ণ আছে তাহার প্রতিও পণ্ডিতের! কিছু 

বাম--সেটি হইতেছে “| বঙ্গদেশীয় বলিয়াই কি তাহাদের জ-এর উপরে 

এতটা বিতৃষ্ণ? . হইতেও পারে; কারণ আমাদের 106611906981-দিগের 
মধো একট £7)01-088110981০ 01৯৪-এর বেশ রেওয়াজ আছে। কাজেই 

বঙ্গমাতার সন্তান কিনা, তাই তাহারা আপনাদিগকে “বাঙ্গালী” বলিয়া 
পরিচয় দিতে চাহেন নাঁ। রবি বাবু ত পূর্বেই গাহিয়া গিয়াছেন, 

“সাত কোটি সম্ভানেরে, হে মুগ্ধ জননী, 
রেখেছ বাঙ্গালী করে, মান্তষ কর নি"; 

--স্তরাঁং “বাঙ্গালী” বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করা ত স্বাভাবিক ; 

“বাঙ্গাল”-দের কথা ত বলাই নিম্প য়োজন--কথাই আছে “বাঙ্গাল মনুষ্য নয়, 
উড়ে এক জন্ত”। স্তরাং আহ্থন আমরা সকলে পর্ডিতবর্গের অস্থজ্ঞাক্রমে 

সমস্বরে নির্ধারণ করি, আমরা আর “বাঙ্গালী” নহি, আমরা “বাঙালী” 

-_থুড়ি, “বাডীলি” ; আমরা “বাঙ্গালা” ভাষা জানিনা, আমরা জানি 

“বাঙলা”- খুঁড়ি, “বাংলা” ভাষা । মাথায় পাগড়ী ঙ-এর জয়জয়কার ; আর 

২-এরও পোয়া বার ! এমার্সনে পড়িয়াছিলাম যে প্রাকৃতিক ব্যাপার মাত্রেই 
নাকি একটা [8 06 ০0107910810 আছে । কথাটা খুবই ঠিক। তাই 

দেখুন পণ্ডিতের এক অন্ুনাসিক “৭” বিতাড়ন করিতেছেন, তংস্থলে আর 

এক অমুনাসিক “উড” আসিয়া আড্ডা গাড়িতেছে; এক অযোগবাহ 

বর্ণ বিসর্গকে তাড়াইতেছেন, অমনি অপর অযোগবাহ বর্ণ অনুস্বার আসিয়া 

হাজির । এ প্রকার ত হইবেই--কারণ, [9৮5 201)018 5800010 !1 

বাণান-পর্ব্বের অমুতসমান পুণ্যকথা আপনাদিগকে কিছু কিছু শুনাইলাম । 
পুথি আর বেশী বাড়াইতে চাহি না) সময় সন্কীর্ণ এবং আপনাদের ধেধ্যও 

নিরবধি নহে । আর কিছু কীর্তন করিয়াই আমি নিরম্ত হইতে চাই । বাণান- 
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কমিটি কিকি অন্তুত ব্যাপার করিয়াছেন-_অর্থাৎ ৪০$3 0€ 60110018810 

গুলি--তাহার কতটা আচ এতক্ষণে আপনারা করিতে পারিয়াছেন ২ কিন্তু 

তাহারা কি কি করেন নাই-_অর্থাৎ 8০5 ০6 020188107 গুলি--তাহা! একটু 
ভানিবার আপনাদের কৌতুহল হইতে পারে। এবং মে কাহিনী সত্য 
সত্যই অতি বিচিত্র । শুনিতে পাই-_-আর শুধু শুনিতে পাই-ই বা বলি 
কেন, তাহাদের পুস্তিকাতে ছাপার অক্ষরে লিখিতই আছে--যে, আজকাল 

সাহিত্যে যে চল্তি ভাষার খুব রেওয়াজ হইয়াছে, সেই কথ্যভাষার রূপ 
বড়ই 11, নান! জনে নানাপ্রকার লেখেন, বিশেষতঃ ক্রিঘ়াবিভক্তির 

রূপগুলি। এইগুলিকে ৪6800870159 করিবার চেষ্ট। করা উচিত, এবং 

সেই চেষ্টা করিতেই বাণান-কমিটির উদ্ভব-_ধর্্-কর্দ নষ্ট করিবার জন্য 

নহে! কথাটা খাটি এবং উদ্দেশ্ও মৃহৎ। কিন্তু সেবিষয়ে কমিটি কাজ 

কতটা করিয়াছেন ? 

ধরুন ছুই একটি উদ্বাহরণ। কলিকাতা অঞ্চলের মৌখিক ভাষার 
“বলিলাম” শব্দের মোটামুটি তিন রূপ দেখা যায়) “বল্লাম”? “বন্তুম”, 

প্বল্লেম” | বাণান-কমিটির পুম্তিকার প্রথম সংস্করণে অনেক গবেষণার 

পর স্থির হইল যে “বল্লাম” পদটাই রাখা উচিত। বোধ করি কেহ কেহ 

ইহাতে বিচলিত হ্ইয়া থাকিবেন। ম্তৃতরাং দ্বিতীয় সংস্করণে স্থির 

হইল তিনটাই চলিবে। তেম্নি, “মত--মতো”, “খাটান-__খাটানো?১, 
“কি-_কী” দ্বন্বেও প্রথম সংস্করণে ঠিক হইল ষে প্রথমোক্ত পদগুলিই চল৷ 

উচিত। বোধ হয় কোন কোন নমস্য ব্যক্তি ইহাতে উচাটন হইয়া পড়িলেন । 

'অমূনি ছ্িতীয় সংস্করণে স্থির হইল দুই-ই চলিবে। 968008:01280190-এর 

কি দাপট ! ফলে, কথ্যভাষার অবস্থা “যথা পূর্ববমূ তথা পরম্” হইয়াই 
রহিল। বাণান-কমিটির যত দাপট যত সঞ্চিকীর্যা গিয়া পড়িল-- 

৮০ £981) 66108 ৪00 [9886019৪ 106জ--অর্থাৎ বাঙ্গাল৷ সাধুভাষার 

উপর-_আর্ধ্ের উপর স্থর্ধ্যের উপর, ধর্ষের উপর কর্মের উপর, রাণীর উপর 
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কাণের উপর--কারণ বোধ হয় সাধুভাষার আজকাল আর কোন মা-বাপ 

বা! মুরুব্বি বা 01081010100 নাই । আর যে জন্য কমিটির উৎপত্তি এবং 

যে বিষয়ে কিছু করিলে সত্যই উপকার হইত, সে সম্বন্ধে কমিটি কিছুই 

করিতে ভরসা বা ফুরসৎ পাইলেন না। ইহাই বাণপান-কমিটির বিচিত্র 

ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত চুম্বক । র্ 
আর একটি ছোট্ট বিষয় উল্লেখ করিয়াই আমার বক্তব্য সারা কত্তি। 

সেটা ঠিক বাঙ্গালা ভাষ|। সম্পকে নহে; অন্য ভাষা হইতে বাঙ্গালাতে 
লিপ্যন্তর বা 05/08116978607 সম্পর্কে । বিশ্বতশ্চক্ষু বাণান-কমিটির দৃষ্টি 
হইতে এই সামান্ত বিষয়টুকুও এড়ায় নাই, এবং এসন্বন্বেও তাহারা ছুই 

চারিটি অমূল্য উপদেশ দিয়াছেন । 

আমরা সকলেই জানি যে এক ভাঁষার সকল ধ্বনি অপর ভাষাতে 

প্রায়ই ঠিক ঠিক প্রকাশ করা যায় না। যে স্থলে যায় না, সে স্থলে 
কাছাকাছি কোন ধ্বনি দিয়া প্রকাশ করিলেই ঘথেষ্ট। যেমন ধরুন, 

বিলাতী সাহেবরা আমাদের ত-বর্গ ঠিক উচ্চারণ করিতে পারেন না; 

তাহারা “পরিজ্রাণ”-কে “পরিষ্রাণ” বলেন, “তুমি”-কে "টুমি” বলেন, 

ইংরাজীতে লিখিবার সময়ে “শাস্ত্”-কে 87886 লেখেন, “বেদ”-কে 55৭৪ 

লেখেন, ইত্যাদি । লৌকিক ব্যবহারে ইহাতেই চলিয়া যায়--পণ্ডিতদিগের 

ব্যবহৃত 01801181০8] চিহ্নার্দির আবশ্য চ করে না । কিন্তু আমাদের বাণান- 

কমিটি ইহাতে সন্তষ্ট নহেন। তীহার ঠিক ঠিক ইংরাজী ধ্বনি বাঙ্গালাতে 
না প্রকাশ করিয়। ছাড়িবেন না। ছুই একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাউক। 

ইংরাজীর “৪৮” বর্ণসমাবেশ এপধ্যস্ত আমার “৯” দিয়া চালাইতেছিলাম ; 
হঠাৎ শুনি যে তাহাতে হইবে না, উহা একেবারে অশুদ্ধ; হইবে “স্ট” 
অথবা “্ট"; অর্থাৎ আমাদের চিরপরিচিত “ষ্টেশন” কথাটি হইবে “স্টেশন” 

€যাহাকে সহস! “সটেশন” বলিয়াই মনে হয়) অথবা “স্টেশন” । মাদৃশ প্রাকৃত 
জনের মনে প্রশ্ন উদয় হয়, কি ফল হইল ইথে? বাঙ্গালায় “স”-এর ত দত্ত্য 
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উচ্চারণ নাই, শুধু দস্ত্যবর্ণের সহিত সংযুক্ত হইলেই দস্ত্য উচ্চারণ হয়, যেমন 

ত্য, স্থ; সুতরাং যে গলদ সেই গলদই ত রহিল । বাঙ্গালাতে পুরস্কার, স্খলন? 

স্পষ্ট, প্রভৃতিতেও ত দত্ত উচ্চারণ নাই, তবে “স্টেশন”-এ কি উপকার 

হইল ? আর যদি দস্ত্য উচ্চারণই ধরিতে হয়, তবে “দস্যু” স ও “মুর্ধন্য'” 
ট-এর মিশ্রণ ষে একেবারেই [01:009610 71682111769 ! দেখিতেছি: 

বাপানের সরলতা-সম্পাদনের ধান্দায় নৃতন যুক্তবর্ণ স্ষ্টি করিতেও সংস্কারক: 
দিগের কিছুমাত্র বাধে না। 

তারপর আর একটি বর্ণ-বিকৃতি ইহারা আমদানী ডি চাহেন, 
ইংরাজী £ ধ্বনি বুঝাইবার জন্ত। সচরাচর “জ” দ্বারাই বাঙ্গালাতে £ 

বুঝান হইয়া থাকে । ইহা ঠিক প্রতিধ্বনি নহে বটে, কিন্তু যথেষ্ট অনুরূপ 
ধ্বনি--আমাদের বাঙ্গাল-দেশের জ-এর উচ্চারণ ধরিলে ত একেবারেই ঠিক 

ধবনি। ইহারা বলেন যে জ-এর নীচে একটা ফুট্ুকি দিয়া অর্থাৎ জ 

দিয়া  বুঝাইতে হইবে । যদি আপনার! এই ফুট্কি-তত্ব মানিয়৷ লয়েন তবে, 

ইহার শেষ কোথায় তাহাও অনুধাবন করিয়া দেখিতে হইবে । বাঙ্গালার জ 

যেমন ঠিক £ নহে, বাঞ্গালার ফ-ও তেমনি £ নহে, বাঙ্গালার ভ-ও তেমনি 

্রনহে। বাঙ্গালার ফ ও ভ হইল 631081%০-- আপনার! ভয় পাইবেন না, 

আমি কোন রাজদ্রোহাত্মক 6910916-এর আমদানী করিতেছি না, ইহারা 

হইল 101906610 63[21091৬৪---অর্থাৎ ইহার্দিগকে উচ্চারণ করিবার সময়ে 

ওয় আট্কান থাকে, আর মুখের বাস হঠাৎ ঠেটঘয়কে ঠেলিয়। খুলিয়া 

ফেলিয়া যেন ফাটিয়া বাহির হইয়া পড়ে--তাই ইহারা বিস্ফোরক ধ্বনি বা 

81091 ) কিন্তু £ও % উচ্চারণ করিয়| সময়ে ওষ্ঠদয়ের মধ্যে ঈষৎ ফাক 

থাকে, তাহার মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে বাু নিঃস্ত হয় এবং ঘণ জনিত, 

ধ্বনি হয়, তাই ইহার! 110861%০| স্থৃতরাং ষ্দি ৫ কে জ-এর নীচে ফুট্ুকি 

দ্বারা বুধাইতে হয়, তবে £কে ফ-এ ফুট্কি দ্বারা এবং স্ব কে ভ-এ ফুটুকি 

দ্বার বুঝাইতে হইবে । ইহাতেও সমস্তার শেষ নাই । এ সব যেন হইল 
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কিন্তু 2)-এর ধ্বনি, অর্থাৎ 01688076) 5181021) 8201) ইত্যাদির ধ্বনি কি 

রকমে বুঝান যাইবে? এই সব [01)0706610 অসাধ্য-সাধনের চেষ্টা বিশ্ব- 

প্ডিতদিগেরই সম্ভবে । 

সত্য সত্যই এই 0107096105৪ লইয়! কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত রকম বাড়া- 

বাড়ি হইতেছে । আমি 9200581) একটা কথা বলি। এখানে আজকার 

এই সভাতে ত আমাদের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক হোম্র! চোম্র! 
ব্যক্তি উপস্থিত আছেন দেখিতেছি। আমি বলি কি, তাহারা একটা 

কাজ করুন। আমার প্রীতিভাজন বন্ধু শ্যামাপ্রসাদ বাবু এখন ভাইস্- 
চ্যান্সেলর আছেন; তাহাকে তাহার নামটির আগ্যংশ বাঙ্গাল! উচ্চারণানযায়ী 
0000961০ বাপান “শামা” ভাবে লিখিতে পরামর্শ দিউন; আর ০৪1- 

08669 001597816য-র 081088৮ শবটিকে ঘ৪16৮ ভাবে লিখুন 

যেমন জাম্মাণর। লিখিয়! থাকে । তারপর বিশ্বপপ্ডিতদিগের সহিত 70100050195 

চচ্চা করিতে আমি প্রস্তুত আছি। 

আপনারা আমায় মাপ করিবেন; হয়ত রহম্ত করিয়া আপনাদের 

মূল্যবান্ সময়ের অনেকটা আমি অপব্যয় করিয়াছি । কিন্তু রহস্য না করিয়াই 
বা করিকি? এমন সব আজগুবি প্রস্তাব এমন গম্ভীর ভাবে পণ্ডিতশ্মন্ত 
ভঙ্গীতে ইহারা আনয়ন করিয়াছেন যে সত্যই হাস্ত সংবরণ করা কঠিন 
হইয়া! পড়ে। কিন্তু গম্ভীর ভাবে দেখিতে গেলে ইহা! ঠিক রহস্যের বিষয় নহে; 
পরস্ধ পরিতাপের বিষয়। কারণ ভাষায় প্রচলিত ষে স্থপ্রতিষ্টিত ব্ূপ--ষে 

রূপের পশ্চাতে কত ইতিহাস, কত কাহিনী, কত বিবর্তন রহিয়াছে-- 

সেই রূপের উপর এত লঘুচিত্ততার সহিত হস্তক্ষেপের ধুষ্তা দর্শনে 

বঙ্গভাষাঙ্গরাগী ব্যক্তি মাত্রেরই বেদনা উপস্থিত হয়। একেই ত 
চারিদিকে লেখাপড়ার প্রতি একটা অবহেলা, বিগ্যাজ্জনের প্রতি একটা 

শৈথিল্য দেখা যাইতেছে । এই অবস্থায় ভাষার দিকৃ দিয়াও দি 
বিশুদ্ধির প্রতি, ৪০০০:০ঠ-র প্রতি একটা নিষ্ঠা একটা শ্রদ্ধা ন' থাকে, 
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এবং যেখানে ভাষার রূপ হুসনবন্ধ সুদৃঢ় সেখানেও যদি অনিশ্চয়তা! ও বিকল্প ও 
বিশৃঙ্খল! খামখেয়ালীভাবে আনয়ন করা হয়, এবং সেই বিশৃঙ্খল! আনয়নের 

প্রধান উদ্যোক্তা ধদি আমাদের বিশ্ববিষ্ঞালয়ই হইয়া উঠেন, তবে ত সত্যই 
গভীর পরিতাপের বিষয় হইয়া দাড়ায়। এই নব কাধ্যকলাপ দেখিয়! 
অনেক সময়ে মনে হয়, বুর্ঝিবা বাঙ্গাল! ভাষা যে এতদিনে বিশ্ববিষ্যালয়ের 
আওতার ভিতরে আসিয়া পড়িল, ইহা! তাহার পক্ষে অমঙ্গলেরই কারণ হইয়া 
কড়াইল; পূর্বের ন্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহিরে স্বাধীন ভাবে থাকিলে ইহার 

স্বাভাবিক গতি ও বিবর্তন অব্যাহত ভাবে চলিতে পারিত। নে যাহাই 
হউক, আমার বিনীত নিবেদন এই ষে এই ভাষাসংস্কার ব্যাপারে বিশ্ববিষ্ঠালয় 

ধীরে ধীরে চলিতে থাকুন, শ্রদ্ধার সহিত সম্রমের সহিত অগ্রসর হউন, এবং 

্াস্তিকত! ও হঠকারিত! পরিহার করুন। তবেই এই প্রচেষ্টা সার্থক ও 

স্থফলপ্রদ হইবে । 

ফাল্ুন, ১৩৪৩ । 



স্বাশীন্ন-ক্কু্িহিভ্তে 
া-্ভী। হ্ত্লেল্ক 





বাণান-কমিটিতে ঘণ্টা কয়েক 
তখন সবে চন্দননগরের সাহিত্য লশ্মিলন সারা হইয়াছে । খবর পাইলাম 

'যে তথাকার বাঙ্গালা বাণান আলোচনার বৈঠকের বক্তৃতার্দির ফলেই বোধ 

করি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণান-কমিটি তিনজন ভদ্রলোককে কমিটিতে যোগদান 

করিতে আমন্ত্রণ করিয়াছেন--ডা: শহীছুল্লা, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন 
বস্থ, এবং আমি । অবিলম্বেই কমিটির সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত চারুচন্ত্র ভট্টাচার্ধয 

মহাশয়ের নিকট হইতে যথারীতি একখানি আমন্ত্রণ-লিপি হস্তগত হইল। 
আমিও যথারীতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলাম, এবং বাণান-কমিটির পরবর্তী 
অধিবেশনেই যোগদান করিব বলিয়া স্থির করিলাম । 

অধিবেশনের দিন পৌছিতে আমার কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইল--মচরাচরই 
আমার সভাসমিতিতে পৌছিতে আধ-ঘণ্টা খানেক বিলম্ব হয়। আধ্যমতে 

আমি উহার কৈফিয়ৎ দিই--“কালোহায়ং নিরবধিঃ» এই+.শাস্ত্-বাক্য 

"আওড়াইয়। ) অবশ্য আধুনিক মতে ৪9008100005 বা আধর্শ 
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কালপরিমীণের দোহাই দিয়াও আমি রেহাই পাইতে অধিকারী ৷ সে যাহাই 
ইউক, সেদিন আমি বিশেষ সধত্বভাবে তাড়াতাড়ি করাতে বোধ করি মিনিট 

দশেকের বেশী 18৮6 হই নাই। কলুটোলার পাশে গোলামথানার 
আশুতোষ বিল্ডিংএর দোতলায় ছোট্ট একটি কামরা; তন্মধ্যে প্রায় 

ঘরজোড়া লগ্বা টেবিল; তাঁয়ই চারিপাশে সভ্যগণের বসিবার স্থান । 

আমি যখন উপস্থিত হইলাম, তখন দেখি ধে আলোচনা আরম্ভ হইয়া! 

গিয়াছে ; সব সভ্য উপস্থিত নাই, তবে অনেকেই আসিয়াছেন। 

সভ্যদিগের বর্ণনা দিবার পূর্বেব বোধ করি বাণান-কমিটির উৎপত্তির 
একটু সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হইবে না । কলিকাতা বিশ্ব- 

বিচ্যালয়ের কর্তৃ পক্ষগণ যখন স্থির করিলেন যে অতঃপর বাঙ্গালা ভাষাতেই 
সমস্ত অধ্যেতব্য বিষয়ের পঠন-পাঠন-পরীক্ষা ইত্যাদি হইবে, তখন স্বভাবতই 

তাহাদের খেয়াল হইল যে গণিত, বিজ্ঞান, প্রভৃতি বাঙ্গালাতে পড়াইতে হইলে 

এই সব বিষয়ের পরিভাষা বাঙ্গালাতে প্রণয়ন করা আবশ্তক। স্কতরাং একটি 

পরিভাষা-কমিটি গঠিত হইল। তাহাতে কতক কতক ভাষাবিদ্ লোক 
রহিলেন, এবং কতক কতক বিজ্ঞানবিদও রহিলেন, এবং তাহাদের কাজ হইল 

ভাষ! গঠনে সাহায্য করা । এমন সময়ে কবিবর রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের 

নিকট আর্জি পেশ করিলেন যে বাঙ্গাল! ভাষায় যে চল্তি ভাষার মৌধিক 
ক্ূুপ আজকাল কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত মাত্রাতেই সাহিত্যে চালু,হুইয়াছে, সেই 
রূপগুলির বিশৃহ্ধলা দূর করিয়া ৪6৪০৫801০ করিবার চেষ্টা করা হউক। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধারগণ আর অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া এই পরিভাষা- 

কমিটিরই উপরে বাঙ্গালা বাণান নিয়ন্ত্রণের ভারও চাপাইয়! দিলেন । তাহারাও 
বোধ করি নিজেদের 7001180106100-এর এই হঠাৎ প্রসারে পুলকিত 
হইয়া অতি খোস মেজাজে কার্ধযারস্ত করিয়া দিলেন। তীহারা ঠিক 

করিলেন যে যখন একবার ক্ষমতাই পাওয়া গিয়াছে, তখন কি মৌধিকঃ কি 

লৈধিক, কি সাধু কি অসাধু, সর্যবপ্রকার বাঙ্গালার বাণানই এবার 
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সায়েন্তা করিতে হইবে; সুতরাং নানাবিধ অভিনব প্রস্তাব পেশ 
এবং পাস করিতে লাগিলেন; এবং সেই সব প্রন্তাবাবলী-সমদ্বিত 

একখানি পুম্তিকা বাহির করিলেন ১৯৩৬-এর মে মাসে। কিছুদিন 

পরে অর্থাৎ অক্টোবর মাসে কিঞ্ধিৎ অদল বদল করিয়া এই পুস্তিকার 
দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইল। ইহাতে নূত্ঠন একটি জিনিষ লক্ষিত 

হইল--কবি রবীন্দ্রনাথ এবং ওপন্তাসিক শরৎচন্দ্র এই সব প্রস্তাবে 

অনুমোদন স্বাক্ষর করিয়াছেন। কিন্তু এই ছৃইজন সাহিত্যরথীর স্বাক্ষরিত 
অনুমোদন সত্বেও বঙ্গীয় শিক্ষিত সমাজে বাণান-কমিটির অস্ত অদ্ভুত প্রস্তাবে 

তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। তাহার ফলে পুনরায় প্রস্তাবাবলী শোধন 
ও পরিবর্তন করিবার জন্য বাণান-কমিটির অধিবেশন হইতে লাগিল। এই 

প্রকার যখন অবস্থা তখন আমি অধিবেশনে যোগদান করিতে আহৃত 

হইলাম। 
উপস্থিত হইয়৷ দেখি শ্রীযুক্ত রাজশেখর বস্থ মহাশয় আসিয়াছেন; ইনি 

রসায়নের এম্. এ খ্যাতনামা রস-সাহিত্যিক “পরশুরাম”, বেঙ্গল কেমিক্যাল 

ওয়ার্ক সের ভূতপূর্ব্ব ম্যানেজার “চলস্তিকা”-নামক বাঙ্গালা অভিধানের 

সম্পাদক, এবং বর্তমানে পরিভাষা-কমিটি তথা বাণান-কমিটির সভাপতি । 

আর উপস্থিতের মধ্যে ছিলেন শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যা, ইনি পদার্থ-বিজ্ঞানের 

এম.এ, প্রেসিডেন্সী কলেজে উক্ত বিষয়ে ডেমন্ষ্রেটর, বোলপুর বিশ্বভারতীর 
সেক্রেটারী ও গোলদীঘী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণান-ক মিটিরও সেক্রেটারী, এবং 

এই উভয় বিশ্বের ভার যুগপৎ তাহার স্বন্ধে আপতিত হওয়াতে স্বভাবতঃই 
চাল কিছু গুরুগন্ভীর ; আর ছিলেন ডাঃ শ্রীযুক্ত হুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
ও ডাঃ শহীছুল্লা, উভয়েই পেশাদার ভাষাতাত্বিক, একজন কলিকাতায় এবং 

অপরজন ঢাকায় অধ্যাপনা করেন । এই চারিজনকেই বিশেষ কথাবার্তায় 
ব্যাপৃত দেখিলাম , যেন সভার মুরুবিব মতন। আরও অনেকে ছিলেন; 

সকলের নাম মনে নাই, কিন্তু তাহাদিগকে মুখব্যাদান-পূর্ববক বিশেষ 
€ 
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উচ্চবাচ্য করিতে দেখিলাম না) বোধ করি সভাশোভন করাই উহার! যথেষ্ট 
বিবেচলা করিয়া থাকিবেন | 

আমি যখন পৌছিয়া আসন গ্রহণ করিলাম, তখন শুনি আলোচনা 

চলিতেছে “বৌ" সম্বন্ধে; অর্থাৎ ডাঃ শহীছুল্পা প্রস্তাব করিয়াছেন যে, 

বাঙ্গালা শবে এ-কার ওঁঠকার আর থাকিবেনা, তংস্থলে অই, অউ, এই 

প্রকার লিখিতে হইবে , যেমন,”বৌ”-এর স্থলে “বউ,” “দৈ*-এর স্থলে “দই”, 

ইত্যাদি। আমি চুপ করিয়া আলোচন। শুনিতে লাগিলাম ; ভাবিলাম যে 

ইদ্রানীং বড় বেশী বক বকৃ করিয়া বকৃতিয়ার খিলিজী ছুর্নামটি অর্জন 

করিয়াছি, তাই কিয়ংকাল বাক্মংযম পূর্বক পণ্ডিতগণের গবেষণাই শোনা 
যাক। কিঞ্চিৎ আলোচনার পর শুনিলাম শহীছুল্পা সাহেব বলিলেন, 

“কি বলেন স্থনীতি বাবু, তাহলে এবিষয়ে 880678] ৪19900906 হল ত?” 

স্থনীতি বাবু বলিলেন, “হ্যা, হ্যা” 

মভাশোভনকারী ধাহারা বসিয়া! ছিলেন তীহারাও “মৌনং সম্মতিলক্ষণং” 

জ্ঞাপন করিলেন । আমি ত মনে মনে প্রমাদ গণিলাম, “কৌ” যে যায় 

যায়! তাই অতি বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, “কি বিষয়ে আপনাদের 

260679] 82199109176 হল ??? 

স্থনীতি বাবু আমাকে বুঝাইয়া বলিলেন । আমি বলিলাম, “সর্বনাশ ! 

এমন কাজও করবেন না। শেষকালে আপনার! বৌ-বঞ্জন আরস্ত করলেন ? 

এ অতি 98066700591 কেন, “বৌ” চল্বে না কেন শ্ন্তে 

পাই কি?” 

হুনীতি বাবু বলিলেন, “দ্ধেখুন বৌ-এর চাইতে বউ-ই দেখতে ভাল” । 

আমি নাছোড়বান্দা হইয়া বলিলাম, “মশাই, দেখতে ভাল হলেই ত 
চলবেনা, তালাক দেবার আগে বৌ-এর দোষটি কি তা ত বুঝিয়ে বলতে 
হবে। হ্যাঁ স্বীকার করি বাংলাতে বৌ-বউ ছুগ্রকারই চলছে। কিন্ত 
আপনারা না 700:900919৪-বাদী 7? 2০০9০৪-ই যদি দেখতে যান, 



বাণান-কমিটিতে ঘণ্টা কয়েক ৬৭ 

তাহলে কিন্তু বৌ-ই ঠিক, কারণ ওর উচ্চারণ ৭1017670701 ওটা 
1)000551181১10-_এক নিংশ্থামে “বৌ” বলে আমরা উচ্চারণ করি, “ব-উ' 

'বলে 01889119019 ভাবে আলাদ! আলাদা উচ্চারণ করিনে ।» 

সুনীতি বাবু বলিলেন, “দেব বাবু, ও কথা বল্লে চলবে কেন? ওরকম 

1১0১০0% বাংল! ভাষায় ঢের আছে, খাই,” যাই, নেই, যেই, শুই, থৃই, 
কেউ, ফেউ, ঘেউ ঘেউ, হাউ মাউ খাউ, ইত্যাদি । আমি গুণে দেখেছি 

যে ওরকম ছাব্বিশটা 010081)906 বাংলায় পাওয়া যায়।৮ 

আমি বলিলাম, “দেখুন, আপনারা পণ্ডিত লোক, 7%01101927967 

আপনারা পারেন ত সেই ছাব্বিশট! 0100600£-এর ছাব্বিশটা। 01,009610 

8070] বার করুন না। তা বলে যে দুটো আমাদের রয়েছে সে ছুটো মাঠে 

মারা যাবে, এর মানে কি ?” 

স্থনীতি বাবু তখন বলিলেন, “আচ্ছা, আচ্ছা» তাহলে বিকল্প হোক্।» 

আমি বলিলাম, “তা বেশ, আপনাদের যা ইচ্ছে__বিকল্পই করুন। 

সঙ্কল্প ত কোন বিষয়েই বিশেষ দেখতে পাচ্ছিনে আপনাদের | কিন্তু একটা 

কথা বলি। দুটো একটা উদ্াহরণের ওপরই যেন কোন বিষয়ে 69106781175 

করে বসবেন না। হ্যা, “বৌ' “দ এই ছুটি শবের বউ” 'দই* বূপও 

চলতি আছে বটে; কিন্তু আপনার। 2970918] 82681070106 করে যে 

ফতোয়া দিতে যাচ্ছিলেন যে, অসংস্কৃত সব বাংলা শবেই এ-কার গ-কার 

বঞ্জন করতে হবে, তার শ্রাদ্ধ কতদূর গড়ায় তা একবার ভেবে দেখেছেন ? 

এই ফতোয়া মানতে গেলে যে, অতঃপর ফুলের ওপর শুধু “মউমাছিরা” গুল্রন 

করবে, কুকুরগুলো শুধু “ভউ ভট্ট? করে ভাকৃবে, ছেলের! শুধু “দউড়া দউড়ি' 

করবে, আর রাস্তার “চউমাথায়” হই হই রই রই" শুনে পুলিশ “ফউজ' তাড়া 

করে আসবে ! দেখুন, ভাষাগত কোন 51০ জারী করতে গেলে একটু 

'ভেবেচিস্তে করা দরকার---10001105610 গুলো একটু বিবেচনা করা 

দরকার-_-ঢুটো একট! 1086970০০-এর ওপরে 0০৮1০ চলেনা ।% 



৬৮ বাঙ্গালা ভাষা ও বাণান 

এই সজোর ওকালতীর ফলে যাহোক «বৌ” ত কোনমতে টি'কিয়া। 

গেল। 

তখন শহীছুল্পলা সাহেব আর এক দফ! প্রস্তাব ঝাড়িলেন। তিনি, 

বলিলেন যে, ষে সব অসংস্কৃত বাঙ্গালা শব্দের আহ্ক্ষরে “ক্ষ'* আছে, তৎস্থলে 

“খ* হউক ; এবং নিজেই' দৃষ্টাত্ত দিলেন, যেমন ক্ষ্যাপা, ক্ষেত, ক্ষুর, 
ইত্যাদিকে অতঃপর লেখা হউক খ্যাপা, খেত, খুর, ইত্যাদি । স্থনীতি বাবু 

আবার ইহার উপর 2706700)90$ আনিলেন যে “লক্ষৌ”-কেও "লখো” 

ভাবে লেখা হউক । কেহ কেহ আপত্তি করিলেন, কারণ এঁ নগরের নামটি 

রামায়ণের লক্ষণের নামের সহিত জড়িত । ভাষাতাত্বিকগণ সে কথা মোটে 

আমলের মধ্যেই আনিলেন না । রামায়ণ! সে আবার একটা এঁতিহাপিক 

&০$১০:টঠ নাকি! কৈ, মহেঞ্জোদড়োর কোন ভাঙ্গা বাসনের গায়ে কি লক্ষ্মণের 

কোন ফটো পাওয়া গিয়াছে? অতএব লক্ষণ বাতিল; স্থুতরাং “লখ্ ৮ । 

আমি আবার সভয়ে বলিলাম, “আচ্ছ!, শহীছুল্লা সাহেব, ক্ষ? কে 

তাড়িয়ে আপনি “খ* আমদানী করতে চান কেন বলুন ত? প্রথমত: ত 
ক্ষ-এর ধ্বনি ঠিক খ-এর ধ্বনি নয়, ওর উচ্চারণ অনেকটা কৃখ-এর মত। 
দ্বিতীয়তঃ যে শব্দগুলো আপনি উল্লেখ করলেন, তাতে যদি ক্ষ থাকে তাহলে 

শব্দগুলোর বুৎপত্তি সহজেই বোঝা যায়; যেমন ক্ষ্যাপা" “ক্ষিপত ধাতুর 

থেকে এসেছে; ক্ষেত ক্ষেত'-এর থেকে এসেছে । বেশ সহজ এবং 

হুন্দর | “ক্ষেত-এর বদলে 'খেত' লিখলে, কথাটা যে কোখেকে এসেছে 

তাই মালুম করা শক্ত হবে। আর দেখুন শহীছুল্লা সাহেব, আপনি বল্পেন 
ক্ষুর' | হ্যা, খি' দিয়ে এক রকম থুর আছে বটে; কিন্তু তা গরুর পায়ে 

থাকে, তা দিয়ে দাড়ি কামান চলেনা 1 
এই কথা বলাতে শহীছুল্লা সাহেব যেন একটু 1100168360 হইলেন 

মনে হইল, কারণ তিনি তাহার নিবিড় শ্শ্রুদামের মধ্যে ঘন ঘন 

করমঞ্চালন করিতে লাগিলেন । আমি একটু উৎসাহিত হইয়। বলিলাম, 
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«আর দেখুন, আপনি বল্লেন না, অসংস্কৃত শবে এই রকম সংস্কার 

করতে হবে? এবং বঙ্পেন ক্ষুর । কক্ষের কিন্ত একেবারেই সংস্কৃত 

শব্ধ--উপনিষদে এর প্রয়োগ আছে--ক্ষুরত্ত ধারা নিশিত। ছুরত্যয়৷ হূর্গং 
পথন্তৎ কবয়ো বদস্তি” |” 

তখন ডাক্তার সাহেব “তাই ত, তাই ত, ওটা সংস্কৃত ?” বলিয়। 

আম্তা আম্ত! করিতে লাগিলেন । 

আমি বলিলাম, “দেখুন ডাক্তার সাহেব, আর যাই করুন, ক্ষুর নিয়ে 

আর নাড়াচাড়া করবেন না।” 

এবার স্থনীতি বাবু এক প্রস্তাব তৃুলিলেন--বোধ করি শহীদুন্লা 
সাহেবকে একটু অপ্রতিভ দেখিয়া । তীহার প্রস্তাব এই যে, “যদ্”-শব্জ 

যাবতীয় শব্দ বাঙ্গালাতে “জ” দিয়া লেখা উচিত; অথাৎ ষে, যাহা, যিনি, 

যেমন, ইত্যাদিকে লিখিতে হইবে জে, জাহা, জিনি, জেমন, ইত্যাদি। 

প্রস্তাব শুনিয়া ত আমার চক্ষু চড়ক-গাছ ! স্থনীতি বাবু বলেন কি? 

প্রথমটা ত প্রতায়ই হইল না। শেষে মনে পড়িল যে উহার পক্ষে এপ্রকার 
মৌলিক প্রস্তাব আনয়ন করা অসম্ভব নহে; কারণ ব্রাঙ্মণ-সম্তান এবং হিন্দু- 
সভার বিশিষ্ট সভ্য হইলেও উনি কেমালিষ্ট অর্থাৎ [07090 5020৮ 

পাণ্ডী, স্থতরাং অবশ্তই এবংবিধ রোমাঞ্চকর প্রস্তাব উহার নিকট হইতে 
প্রত্যাশা করিতে পারি। আমি তবুও সাহস করিয়! জিজ্ঞাসা করিলাম, 

“কেন 'জ' দিয়ে লেখা হবে ?” 

উত্তর হইল, *প্রারুতে তাই হয় 
এবার আমি একটু উত্তেজিতই হইয়া গেলাম; বলিলাম, “প্রারুতে কি 

হয় তা নিয়ে ত কথা হচ্ছে না--এটা ত 00011010পয ক্লাস নয়। কথা হচ্ছে 

বাংলা নিয়ে। বাংল! ভাষাও ত দুশ' পাঁচশ” বছর ধরে চলে আস্ছে-- 

বাংলার শিষ্টগ্রয়োগে কি ব্যবহার সেইটেই ত দেখতে হবে। আর তাছাড়া! 
'ওশব্গুলো যে সংস্কৃত “যদ” শব্ধ থেকে এসেছে তার ত সন্দেহ নেই। যদি 



৭৬ ৰাঙ্গালা ভাষা ও বাপান 

প্রাকতে সংস্কৃত 1০:0-টাকে ৮016%186 করেই থাকে, এবং বাংলাতে 

যদি মূলের শুদ্ধ 19720-টাই অবলম্থিত হয়ে থাকে, তবে কি জন্যে আমর! সেই 
মূলাম্থগত শুদ্ধ 00 ত্যাগ করে ৮168: 0০-টাই লুফে নেব ?* 

সুনীতি বাবু বলিলেন, “তা বাংলার কথা বলছেন? বাংলার পুরোণো' 
পু ঘিতেও আপনি এন্তার জ-ওয়াল! যে, যাহা, ইত্যাদি পাবেন ।” 

আমি উত্তর করিলাম, “বটে ! এই কথা ? আপনিও বনু অশিক্ষিত 

স্ত্রীলোকের চিঠিতে দেখতে পাবেন যে “অশেষপ্রণামপূর্ব্বক নিবেদন লিখতে 
“অশেষ কথাটি “অসেস ভাবে লেখা রয়েছে। আর আদালতের 

নঘীপত্তর দেখেছেন কোন দিন? তাতে দেখবেন যে 'পিতা” কথাটি 

ভ্রমক্রমেও তাতে ওভাবে লেখ। হয় না, বরাবর “গীতা” লেখা থাকে । দেখুন, 

ভাষা ত 19০1-0:001 করা সহজ নয়। কতগুলো ০01 যদি না জেনে 

শুনে কতগুলো 1)1010€1 করে, তাদ্ধারা ভাষার বাণান £6019690 হয় না. 

হ্যা, আর এক কথা। প্রারুতের কথা বলছিলেন। তা প্রারুত ত আর 

এক রকম নয়--বিভিন্ প্রারুতে বিভিন্ন রকম গ্রয়োগ। মত্যি বটে 

যে মাহারাস্ত্রী, শৌরসেনী, পৈশাচী প্রারুতে “ঘ স্থানে 'জ' হয়; কিন্তু মাগধা 

প্রারতে-_ষে প্রাকতের সঙ্গেই বাংলা ভাষার নিকটতম সম্বন্ধে-_তাতে 'জ” 

স্থানে 'ঘ' হয়। সুতরাং পুরোণো পুথিতে যে এসব স্থলে কোথাও কোথাও 

জি” দের্খা যায়, ত। প্রারত প্রয়োগের অন্রসরণে হয় নি, নেহাঁৎ অজ্ঞ বা 

অসাবধানতার জন্তেই হযেছে, এবং সেগুলো ভূলই | তারপর, প্রারত ত খুব 

বলছেন । যখন “৭? বাতিল করে “রাণী? “কাণ 'সোণাঃ তে 'ন” বসাতে যান, 

তখন ত কে প্রাকৃতের কথা আপনাদের ম্মরণ থাকে না? শুধু এক পৈশাচী 
প্রারতে ছাড়া, আর কোন প্রাকৃতেই যেন একদম নেই, একেবারেই 

ধে «এর রাজত্ব 1” 

এই কথাতে রাজশেখরবাবু ছোট্র একটু প্রশ্ন করিলেন, নি 

প্রাকৃত কি অনেক রকম আছে নাকি?” 



বাণান-কমিটিতে ঘণ্ট) কয়েক ৭১ 

বাণান-কমিটির সভাপতির মুখে এই প্রশ্ন শুনিয়া আমি ত অবাকূ। 

আমিও সংক্ষেপে বঙিলাম, “হ্যা, সাহিত্যে ব্যবহৃতই ত চার রকম প্রাকৃত 

পাওয়া যায়, তাছাড়া মৌধিক বাবহারে ত কতই আছে ।৮ 

এই তুমুল আপত্তিতে বিচলিত হইয়া সুনীতি বাবু বলিলেন, “ঘষাক্গে। 

আপনার আমার প্রস্তাব নানিন না-ই নিলেন। আমি নিজে কিন্ধ এই 

ভাবে লিখব |” 

আমি বলিলাম, “আপনি নিজে স্বচ্ছন্দে যা-ইচ্ছে করতে পারেন । ভাষার 

ওপুর ০907:8৮০ ত 76738] ০০০6৪-এর কোন ধারার মধ্যে পড়ে না । তবে 

বিশ্ববিচ্ঠালয় বোধকরি এইসব আজগুবি প্রস্তাব গ্রাহা করতে পারেন না. 

101938 10 01)0909999 609 17060017098, 1,010010 4১901010) 1 

এই সময়ে রাজশেখর বাবু আর এক কথা তুলিলেন ; বলিলেন, “দেখুন 

দেব বাবু বিসর্গ নিয়ে কি করা যায় বলুন ত? আপনি চন্দননগরে 

বলেছেন যে পদাস্তের বিসর্গ তুলে দিলে “ক্রমশঃ, শেষটা “লোমশ? মুনিতে 

পরিণত হবে বাংলা উচ্চারণে । কথাটা নেহাৎ মিথ্যে নয়। এবিষয়ে 

কোন একটা রুল টুল করা! যায় ?” 
আমি বলিলাম, “হঠাৎ ০7-10900 একটা 0] ঠিক বার করতে পারব 

কিনা জানিনে। তবে আমি লক্ষ্য করেছিযে বাংলায় সংস্কৃতের থেকে আহত 

বিসর্গান্ত শব্ধ গুলোকে মোটামুটি ছুটো পর্যায়ে ফেলা যেতে পারে-_কতগুলো 

বিশেষ্য এবং বাকীগুলো অব্যয়। দেখা যায় যে বিশেষ্য শব্দ-গুলোতে 

বাংলায় বিসর্গ একেবারেই লোপ পেয়েছে-_ব্যবহারেতে এবং উচ্চারণেতে 

যেমন, তেজঃ (তেজ), মনঃ (মন), চক্ষু (চক্ষু), আধুঃ (আয়ু), ইত্যাদি । 

এদের বিসর্গ £৪ঘ:৩ করবার কোন দরকার নেই । কিন্তু অপর পধ্যায়ের 

শবগুলো, যেমন, পুন:পুনঃ, ক্রমশঃ, বস্ততঃ, ইত্যাদি, এর! অব্যয় শব ) এদের 

বিসর্গ থাকাই উচিত-_প্রয়োগও রয়েছে তাই এবং উচ্চারণেও বিসর্গের রেশ 
বেশ টের পাওয়া যায়। এই সহজ 0180706107 করলেই চলতে পারে।” 



ণ২ বাঙ্গাল! ভাষা ও বাণান 
) 

রাজশেখর বাবু বলিলেন, “তা কি করে হয় দেব বাবু? 'পুনঃপুনঃ”, 

ক্রমশঃ, বিস্তৃত: না হয় অবায় হল, কিন্তু প্রাতঃ, ত আর অবায় নয়! 

সেখানে ত আপনার এ নিয়ম চলবে না| 

আমি ত একেবারে স্তম্ভিত । “চলস্তিকা”-নামক অভিধান যিনি সম্পাদন 

করিয়াছেন, বাণান-কমিটিতে দেড় বৎসর ধরিয়! যিনি সভাপতিত্ব করিতেছেন, 

ভাষার বাণানের নয়া নয়৷ রুল ধাহার! জারী করিতেছেন তীহাদের যিনি 

কর্তা, তিনি বলেন কিনা, “প্রাত:? ত আর অব্য় নয় 1 আমি বলিলাম, 

“বলেন কি রাজশেখর বাবু? 'প্রাতঃ, ত অব্যয়ই।” 

উত্তর হইল, “প্রা: কি করে অব্যয় হল দেব বাবু ? প্প্রাতঃ, মানে 

তত 10011011) [১ 

আমি আর হাম্ত মংবরণ করিতে পারিলাম না; বলিলাম, “মানে ত 

£00:0106 ঠিকই বলেছেন; কিন্তু সংস্কৃতে ত শুধু মানে দিয়ে অব্যয় ঠিক 
হয়না। সংস্কতে প্রাত দসায়ং নক, দিবা এসব বেবাকৃই ঘে অব্যয় 

- ব্যাকরণকৌমুদীতে লেখা আছে ।” 

ইহার পর কথা উঠিল রেফের পরে ব্াঞ্চনবর্ণের দ্বিত্ব বিষয়ে। এই বিষয়েই 

বাণান-কমিটি একেবারে &80080--বশ্” পকন্া ইহারা কিছুতেই 

মানিবেন না । অন্য সব প্রস্তাব উঠিয়া যার তাহাও স্বীকার, কিন্তু বর্ণিত্বের 
ক্ষেত্রে একেবারে 100$ নড়ন,0০$ চড়ন,0০$ কিস্ছ্,। কারণ, এইটুকু সংস্কারও 

যদ্দি তাহারা না করিতে পারিলেন, তবে এতদিন বাঁসয়া তাহারা করিলেন 

কি? বাপান-কমিটির 7৫250) 21£79-ই যে তবে বিপর্ন হম। সুতরাং 

এক্ষেত্রে কোনও ০07)0)0010189 চ্সিবে না, বিকল্প চলিবে না--একে বারে 

নিব্বিকল্প সমাধির 'অবস্থা । 

আমি পূর্ষে চন্দননগরে যেমন বলিয়াছিললাম এখনও তাই বলিলাম যে, 

বর্ণঘিত্বের আসল কারণ ধ্বনিতত্বমূলক অর্থাৎ 0)০7৪0০, তাই সংস্কৃতে 

এস্থলে বিকল্পে বর্ণদ্বিত্ব গৃহীত হইয়াছে, এবং বাঙ্গালাতে একেবারেই 



পান-কমিটিতে ঘণ্টা কয়েক ণও 

সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে । যদি কমিটি সরলতা প্রয়াসে একবর্ণাত্বুক বাপান 
16002)216750 করিতে চাহেন, তবে অবশ্যই করিতে পারেন; কিস্ত 

বিকল্প ত রাখিতেই হইবে। চারুবাবুর দিকে চাহিয়। বলিলাম, “আচ্ছা, 
চারু বাবু, আমি আপনাদের কথা ভাল বুঝতে পারছিনে । আপনারা বলছেন 

যে রেফের পরে দ্বিত্ব বাণান চলবে না । চলবে না কথাটার মানে কি? 
ধরুন আমি একখানা বই ঢ10159159105-র কাছে পেশ করি ৪0070*৪1-এর 

জন্যে, এবং তাতে লেখা! থাকে 'পূর্বব, “সর্ব”, ইত্যাদি । তাহলে সে বাণান 

আপনারা কাটবেন ?+ 

চারু বাবু গম্ভীর ভাবে বলিলেন, “হা কাটব।৮ 
এবার অতি অপ্রত্যাশিত দিক হইতে মামার সমর্থন আসিল; হঠাৎ 

শহীদুর্া সাহেব বলিয়া উঠিলেন, “চারু বাবু, এ কথাটা আপনি কি বল্লেন? 
শবটা হল সংস্কত, পাণিনি ৪119৭ করে গেছেন, আপনি কি করে 

কাটেন ?” 
চারুবাবু ষেন একটু মুষড়িয়া গেলেন ৷ আমি বলিলাম, “দেখুন চারু বাবুং 

বিলিতী একটা কথা আছে শুনেছি-]1)০ 18711507606 ০810 90 ৪৩]য- 

67176 10001728109 2 01080 & 1090 800 2 1080 ৪, 00880 । 

আমারও তেম্নি মনে হয়, 109 [07015528165 08 ৫0 55670001708 

0০৮ 00810 ৪ 161) 0 আ006 800 8. 70738 000 1225871 

কি বলেন? ভাষার ব্যাপারে একটু ধীরে স্ুস্থেই চলতে হয়। জোর 

জবরদন্তির এ সব ক্ষেত্র নয় ।” 

তারপর উঠিল ঈ-কারের কথা । শহীদুল্লা সাহেব বলিলেন, “দেব বাবুঃ 
আপনি রণচির বক্তৃতায় ঈ-কারকে অবগ্ুঠন বলেছেন ?” 

আমি বলিলাম, “হ্যা । আপনি সে বন্তৃতা পড়েছেন দেখছি ।” 
রাজশেখর বাবু বলিলেন, “আমাদেরও মনে হচ্ছে যে ঈ-কূপটাই 

বাংলাতে বেশী চল্তি। এটাকে চালু করলেই কাজ সহজ হয়। সংস্কৃতে 



৭৪ বাঙ্গাল! ভাষ! ও বাপান 

ওরকম আছে বলে একথা বলছিনে। সংস্কৃত ত আমরা মানিই নে? 

এবিষয়ে কি করা উচিত আপনার মনে হয়?” | 

আমি বলিলাম, “এর আর করাকরি কি? সংস্কৃতে 'শ্্ীত্বাদীপ্, হয়, 

তার দেখাদেখি বাংলাতেও সেই প্রয়োগই অবিকমাত্রায় প্রচলিত; 

মামী, খুড়ী, মাসী, পিমী, ইত্যাদি।  সেইটেই সোজান্থজি ৪৫০০ 

করবেন। আর “ইন, ও “ণিন্”-প্রত্যয় নিষ্পন্ন শবের প্রথমার এক বচনের 

গুণী, জ্ঞানী, দায়ী, বাদী, প্রতিবাদী, উপকারী, প্রভৃতি শবের দেখাদেখি 

বাংলাতেও এ জাতীয় শব--পাখী, হাতী, বাঙ্গালী, জাপানী, ডাক্তারী, 

ওকালতী, প্রভৃতি ঈ-কার করে দেবেন। বাংলা বাবহারেও আছে প্রায় 

সেই রকম। খুব সহজে 1071011010৮ হবে 1” 

চার বাবু এবার বলিয়া উঠিলেন, “মাসী-পিনীর কি হবে ?” 
আমি বলিলাম, “কেন, ঈ-কার হবে 1৮ 

চারু বাবু বলিলেন, “দেব বাবু, তা কি করে হয়? মামী কাকী খুড়ী জোঠী 
না হয় "্তরীত্বাদীপ,-এর নজীরে ঈ হল, কিন্তু মাসী পিসী ত আর স্্বীলিঙ্গে 

ঈপ প্রত্যয় করে হয়নি ?” 
আমি বলিলাম, “দেখুন চারু বাবু, সেটুকু ব্যাকরণ-জ্ঞান আমার আছে। 

“মামী” “পিসী? ষে 'মাতৃম্বসা” “পিতৃম্বলা” থেকে এসেছে এ সংবাদ আমার 

জানা আছে। তবে কিনা বাংলাতে 'মাউসা' বা 'মেসো'র স্ত্রীলিগ 

“মাসী, এবং পপিসা'র স্ত্রীলিঙ্গ “পিসী” ভাবেই কথা ছুটোর ব্যবহার 

হয়। সংস্কতে যেসোপিসে নেই। কাজেই এসব স্থলেও ঈ-কার 

চালানতে কোন আপত্তির কারণ নেই--বাণানটাও বেশ 201000 মত 

হুবে।” 

এবার চারু বাবু মরীয়া হইয়া বলিলেন, “কিন্ত রবি বাবু ষে হুম্বই-কার 
দিয়ে 'মাসি' পিসি লেখেন । কোন ছেলে যদি রবিবাবুর বাণান লেখে তা. 

ইলে . সেটা কাটি কি করে?” রঃ 



পান-কমিটিতে ঘণ্টা কয়েক ৭৫ 

আমি আর প্রতিশোধ লইবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিলাম না; 
বলিয়া ফেলিলাম, “এ কি কথা বল্লেন চারুবাবু, আপনি পাণিনি কাটতে 

সাহন পান, আর রবিঠাকুর কাটতে পারবেননা ? ঘ'যাচ করে কেটে দেবেন।” 

চারুবাবু নির্বাক হইলেন, কিন্ত স্বনীতি বাবু বলিয়া উঠিলেন, “আচ্ছা, 

তা যেন হল। কিন্ত ঝি, দিদি, এ সৰের কি হবে?” 

আমি বলিলাম, “কেন, যা' আছে তাই থাকবে । এদের যখন হ্ুম্বই- 

কারই প্রচলিত প্রয়োগ, তাই চলবে । একথা ত আমি বলিনে যে মেরে 

কেটে সবই ঈ-কার করতে হবে। সংস্কৃতে স্ত্রীলিঙ্গে “নদী” শব্দ যেমন 

আছে, তেম্নি আবার “মতি” শবও আছে। স্ত্রীলিঙগে যে ঈ-কার ছাড়া 

হতেই পারবে না, এমন কথা কে বললে?” 

সুনীতি বাবু বলিলেন, “কিন্তু আপনার যুক্তি মতে ত ঈ-কারই হওয়া 

উচিত ; 'দাদা'র স্ত্রীলিঙ্গ 'দিদি'-_স্থৃতরাং “দিদী? হওয়! উচিত 1৮ 

আমি বলিলাম, “দেখুন, দাদার স্ত্রীলিঙ্গ ঠিক “দিদি? নয়, সেটা হচ্ছে 
“বৌদিদি'__-আজকাল তরুণমহলে সংক্ষেপে “বৌদি” । কিন্তু সে কথা যাক্। 
আমি ত বরাবর এই কথাই বলে আসছি যে, যে বাণান একেবারে প্রচলিত 

তাকে নিয়ে নাড়া চাড়া কর! উচিত নয়। তাই “দিদি” “বি বিবি” 

এসবই চলবে ।”» 

স্থনীতি বাবু বলিলেন, “কিন্ত আমি ত “বী” এই রকম অর্থাৎ ঈ-কার 

দিয়েই লিখি 1” 

আঁমি বলিলাম, "আপনিই লেখেন, আর কেউ লেখে না। এমন কি, 

মেসের ঝি-ই ধার ' উপন্যাসের র প্রধান উপজীব্য সেই শরৎ চাটুষ্যে মশাইও 
লেখেন নাঁপ? তি তর 

আলোচনা ও বাদপ্রতিবাদ সুদীর্ঘ হইয়া উঠিল দেখিয়া ডাঃ শহীদুক্লা 
সাহেব বলিলেন, “দেখুন দেব বাবু, আপনার কথাবার্তা ত শুননুম ॥ 

মোটামুটি আপনি একজন সংক্কারবিরোধী বলুন ।” 



৭৬ বাঙ্গালা ভাষা! ও বাণান 

আমি বলিলাম, “তা বলতে চান বলুন--ওসব বিশেষণে আমি 

বিশেষ ভড়কাইনে। কিন্তু একথা খুবই ঠিক যে ] 0০76 01198 30 

51781) 000 19677187078 ৪৪7৩ ! যেখানে কোন গোলমাল নেই 

বিশৃঙ্ধলা নেই সেখানে খুঁচিয়ে ঘা করতে হবে এবং ঘা করে তারপর তার 

চিকিৎমা করতে হবে, ভাঁধার ওপর এপ্রকার আযুর্কেদ-প্রয়োগে আমার 

বিশ্বাস নেই। আমার মোটা কথাটা আপনাদের আমি বলি--সেটা মেনে 

নিলে অনেক বিতণ্ডা কমে যাবে । কথাটা হচ্ছে এই । বাঙ্গাল! ভাষা নিয়ে 

ছিনিমিনি খেলবার অধিকার আপনাদের কেউ দেয়নি । ভাষায় যে সব শবের 

রূপ একেবারে প্রতিষ্টিত, যেখানে কোন রূপাস্তর বা! ব্যত্যয় প্রচলিত নেই 
-সে সব শবে তাই থাকবে ; এটা সকলেরই মেনে নিতে হবে । যেখানে 

কিছু কিছু রূপান্তর আছে, যেমন জিনিষ, জিনিস; সহর, শহর ; প্রভৃতি, 

সেখানে কোন একটাকে 15002007620 করা মন্দ নয়। কিন্ত সত্যি বলতে, 

বাংলা সাধুভাষার রূপে গুরুতর কোন বিশৃঙ্খলা নেই। কিন্তু আপনাদের 

প্রকৃত কাজ সেইখানে যেখানে বিশৃষ্ধঙ্লা অপরিমিত, অর্থাৎ কথ্যভাষার 

সাহিত্যিক প্রচলনে । এই কথ্য বা মৌখিক ভাষার শবের, বিশেষত: 

ক্রিয়াপদের, রূপবাহুল্য বাস্তবিকই অত্যন্ত অস্থবিধাজনক । আপনারা ভেবে 

চিন্তে নির্ভীক ভাবে কারও খাতিরের অপেক্ষা না করে নেই দিকে যদি 
মনোনিবেশ করেন, কথ্য ভাষার র্ূপ-নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন, তবে কতকটা 

কাজ হতে পারে। যাক, আপনাদের সঙ্গে খুব খানিকটা তর্কাত্কি 

ঝগড়াঝাটি করলুম, অপরাধ নেধেন না।৮ 
এই কথা বলিয়া এবং ভাষাতত্ববিষয়ে বিশ্বপণ্ডিতগণের জানের 

গভীরতা ও গবেষণার মৌলিকতার পরিচয়-লাভে চমতকৃত হইয়া আমি 

বিশ্ববিষ্ভালয়ের বাণান-কমিটির নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম । 

ফাস্তুন, ১৩৪৩। 



শ্পিং৬স্পাল-ম্ল্র 





শিশুপাল-বধ 
| বাগেরহাট বঙ্গীয় অধ্যাপক-সজ্যের অধিবেশনে প্রদত্ত বক্তৃতা ] 

আজ্গকার বঙ্গীয় অধ্যাপক-সজ্ঘের এই অধিবেশনে, বাঙ্গাল! বাণান 

ব্যাপারে হঠাৎ যে বিভ্রাট উপস্থিত হইয়াছে-_বিশ্ববিষ্ভালয়-নিয়োজিত 

বাণান-কমিটির অতিরিক্ত সঞ্চিকীর্যার কল্যাণে-_সে সম্বন্ধে কিছু বলিতে 

অন্গরুদ্ধ হইয়াছি। সম্প্রতি বাণানের কচকচিতে আমার কিছু অতিরিক্ত 

মাত্রায় যোগদান করাই বোধ করি আমার প্রতি এই অনুরোধের হেতু । 

গোড়াতেই কিন্তু একটু কৈফিয়ং দেওয়া আবশ্যক মনে হইতেছে। ইংরাজীতে 

একটা কথা আছে শুনিয়াছি, 7009 7১৫৮ 17097068 800. 10106 

10০৮09৪০০০০ ৪091110£ ; স্তরাৎ বাণান আলোচনা সম্বন্ধে উৎসাহ 

প্রদর্শন করিতে গেলেই এ ছুই পর্যায়ের এক পধ্যায়তুক্ত হইয়া পড়িবার 
আশঙ্কা আছে । আমাকে এখন আর ঠিক 10006 বলা বোধকরি 

চলে ন1, কারণ যদিও আমার শক্রুপক্ষ বলিয়া থাকেন যে আমার চেহারা 

সাতিশয় নধর এবং তরুণ-ভাবাক্রাস্ত অর্থাৎ কিনা একেবারেই কচি ও কীচা, 



৮০ বাঙ্গালা ভাষা ও বাণান 

তৎসত্বেও সত্যের খাতিরে একথা আমার কবুল করিতেই হুইবে যে ঠিক 
“বনং ত্রজেৎ-এর সময় আসিয়া না থাকিলেও, আমার বয়স যে চ্লিশোর্ধং 

তহিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। স্থতরাং আমার ভয় হইতেছে যে বাণান 

বিষয়ে আমার উতৎনাহের আতিশয্য হেতু স্থধীগণের চক্ষে আমি অপর 

পর্ধ্যায়ে অর্থাৎ 2010% শ্রেণীতেই বোধ করি গিয়৷ পড়িতেছি। 

তবে এবিষয়ে একটা ৪০936 শুধু মনে আসিতেছে, সেইটাই সাহস 

করিয়া বলিয়া ফেলি। ঠিক 100৮ না হইলেও, এত কাল ইস্কুল-মাষ্টারী 

করিতে করিতে এত বেশী 101৮-এর সংস্পর্শে আসিতে হইয়াছে, যে 
মনটাও বোধ করি কতকট! শিশুভাবাক্রাস্ত হইয়া পড়িয়াছে ; স্থতরাং শিশুরা 

যেমন কোন্টা শুদ্ধ কোন্টা অশুদ্ধ ইহা লইয়া বিষম দ্বিধাগ্রস্ত এবং ভীতিত্রস্ত 
হইয়া পড়ে, আমারও মানসিক অবস্থা কতকটা তদ্বৎ হইয়া পড়িয়াছে। 

যাহার! জ্ঞানী লোক, স্থিতপ্রজ্ঞ, তাহারা জানেন যে এই মায়াময় জগন্তে 

শুদ্ধ অশুদ্ধ ভাল মন্দ সত্য মিথ্যা এমব কিছুই প্রকৃত নহে; তাই তীহারা 

হন্দাতীত অবস্থায় আকুঢ হইয়া “প্রসাদমধিগচ্ছস্তি* । আমি অকপটভাবে 

আপনাদের সমক্ষে স্বীকার করিতেছি যে আমার এখনও সে তুরীয় অবস্থা 

লাভ হয় নাই--ভরসা করি দ্বিসপ্ততি বর্ষ বয়দ অতিক্রান্ত হইলে সে কৈবল্য 

সমাধিতে উপনীত হইতে পারিব। 

বর্তমানে ধখন ভাষাবিভ্রাটে আমার কিব্ধিৎ চিত্ব-বিক্ষেপ উপস্থিত হয়ই 
তখন এবিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়াই যাক্। পূর্বে অন্থা্র 
এই বিষয়ে যে ভাবে ব্যাপক আলোচনা করিয়াছি, তাহার পুনরাবৃতি 

আর এস্থলে করিতে চাহি না। শুধু শিক্ষার্থী শিশুসমাজের দিক্ হইতেই এই 
সব বাণানবিভ্রাটে কি রকম গণ্ডগোলের স্থষ্টি হর, তাহার কিছু আলোচনা 

করিতে ইচ্ছা করি । 

শিশুরা হাতে খড়ির সঙ্গে সঙ্গেই একটু একটু করিয়া বর্ণ শিক্ষা করিতে 
আরম্ভ করে, ক্রমে ক্রমে ফলা-বাপান লিখিতে শিখে, কোন্ শের কি বাণান 



শিশুপাল-বধ ৮১ 

তাহা মুখস্থ করিতে আরম্ভ করে ; “বর্ণপরিচয়”, “বাল্যশিক্ষা”, *শিশুশিক্ষা”, 
ইত্যাদি ক্রমশঃ আয়ত্ত করিতে থাকে ! এই সময় হইতেই শিশুর মনে এই 

ধারণাটা অস্কিত করিয়া দেওয়া আবশ্যক যে সে যেটুকু শিখিবে সেটুকু যেন 
শুদ্ধ ভাবে শেখে--কোন্টা ভূল কোন্ট! শুদ্ধ সে বিষয় যেন তাহার চিত্ত 

সঙ্গাগ হয়। /০০০৪০১-র প্রতি বিশুদ্ধির দিকে এই দৃষ্টি এবং এই 
মনোযোগ যদি শিশুর চিত্তে প্রথম হইতেই উপ্ত করিয়া দেওয়া যায়, তবে 
ভবিষ্যতে বন্থলপরিমাণে ৪110)9000 100989068 অথবা শিথিল অনিশ্চয়- 

ভার ভাব হইতে পরিজ্রাণ পাওয়া সহজ হয়। এই কারণে ভাষার বিশ্ুদ্ধি ও 

ব্যাকরণের কড়াকড়ি, এই সবের প্রতি দৃষ্টি শিশুর 20769] 91508731)0৪-এর 

পক্ষে সাতিশয় মূল্যবান্। একেই ত নান! কারণে আমাদের দেশে, বিশেষতঃ 

আমাদের বিদ্যালয় প্রভৃতিতে, মোটামুটি বলিতে গেলে পড়াশুনা বিষয়ে 

বিদ্যার্জন বিষয়েই একটা যেন কি রকম বিতৃষ্ণ! অনাদর তাচ্ছীল্যের ভাব 

আসিয়া! দশাড়াইয়াছে; ইহার উপর আবার যদি শিশু বয়স হইতেই এই 
রকম একট! ধারণার প্রচার করিয়৷ দেওয়া যায় ষে বাণান কিছু নহে, ব্যাকরণ 

কিছু নহে, যা-ইচ্ছা-তাই একটা! লিখিলেই হইল, তাহ! হইলে সেই শিশুর 
10691190008] 1109106-01) ভবিষ্যতে কি হইয়। ঈ্লাড়াইবে তাহা সহজেই 

অনুমেয় । এই বিষয়টাকে আমাদের বিশ্বপপ্ডিতগণ যতটা লুচিত্ততার 

সহিত দেখেন বলিয়া মনে হয়, আমি কিন্তু ততটা দেখিতে পারি না। 

এট! একটা অতি মোটা কথা যে কোন ভাষাই হঠাৎ একদিন আকাশ 

হইতে পড়িয়া সকলের মুখে মুখে লশরিত হয় নাই। প্রত্যেক ভাষারই একটা 
ইতিহাস আছে। কত রকম ঘটনাসমাবেশের মধ্য দিয়া যুগষুগাস্তরের ব্যবহারের 
ফলে, এক একটা! ভাষা তাহার বর্তমান আকারে আসিয়! পৌছিয়াছে। ধীরে 
ধীরে কালের প্রবাহে ইহার বিবর্তন হইয়া আসিতেছে । এই ইতিহাস ও 
বিবর্তনের ফলে ভাষার কতক অংশ সুস্থির (369:1185) হইয়! গিয়াছে, 

কতক অংশ এখনও অস্থির বা তরল (9019) অবস্থায় রহিয়াছে । যে সব 

তু 
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বর্ণযোজনারীতি রচনারীতি বহুকালাগত প্রয়োগ ও ব্যবহারে স্স্থির হইয়া 
গিয়াছে, তাহারই উপর ব্যাকরণ রচিত হুইয়াছে। সেই ব্যাকরণের 
মধ্যই শিষ্টগ্রয়োগ 07589111590 হইয়া গিয়াছে। সকল ভাষাশিক্ষার্থীর 
পক্ষেই-_-বিশেষতঃ শিশু শিক্ষার্থীর পক্ষে ত বটেই--সেই শিষ্টগ্রয়োগগুলিই 
আযম্মত্ত করা! বিশেষ প্রয়োজন । এই গুলিই ভাষার কাঠাম ঠিক করিয়া! দেয়, 
এবং বন্ুকাল-গ্রচলিত ও পরিণত ভাষাতে এই কাঠামটাই ভাষার বছলাংশ। 
এই শিষ্ট ব্যাকরণসম্মত প্রয়োগ ও ব্যবহার আয়ত্ত হইয়া গেলে পরে 
ভাষার ফেটুকু 0810 অংশ তাহার উপর ক্রমশঃ দখল জন্মিতে পারে। 

বাঙ্গালা ভাষাতেও এই সব কথাই প্রযোজ্য। ইহা আজকারই ভাষা 
নহে; নানীধিক হাজার বৎসর ধরিয়া এই ভাষার বিবর্তন ও অভিব্যক্তি 
চলিয়া আসিয়া আঙ্জ একটা! স্থসংহত স্থসন্বদ্ধ রূপে দ্লাড়াইয়াছে। কত 

বড় বড় লেখক এই ভাষাকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন, কত বড় একটা সাহিত্য এই 

ভাষায় গড়িয়া উঠিয়াছে। শিষ্টগ্রয়োগ-সম্মত ইহার কাঠাম এক 

প্রকার হুস্থির হইয়া গিয়াছে। বহুস্থলেই ইহার বর্ণষোজনা-পদ্ধতিতে 
কোন অনিশ্চরতা নাই । এই অবস্থায় ঘদি কেহ এই ভাষার স্থপ্রতিষ্ঠিত 
রূপগুলিকে খাম্থা পরিবর্তন করিয়া বিশৃঙ্খল! ও গণ্ডগোল আনয়ন করিবার 
দুশ্টেষ্ট৷ করেন, এবং তাহাতে বঙ্গভাষাম্থরাগী ব্যক্তিগণ যদি বিচলিত হন, 
'তবে তাহাতে বোধ করি বিশেষ অন্যায় হয় না। 

আজ আমাদের এই বাণান-কমিটির কাধ্যকলাপে এইরকম একটি নিরর্থক 
গগডগোলেরই হৃষ্টি হইয়াছে । যে জন্য এই বাণান-কমিটি গোড়ায় স্থাপিত 
হইয়াছিল, অর্থাৎ আজকালকার কথ্য ভাষার £910 10] গুলিকে স্থুস্থির 
করিবার জন্য, 8%708:019 করিবার জন্ত, তাহাতেই ধদি কমিটি মনো- 
নিবেশ করিতেন, তাহা হইলে এই গণ্ডগোলের বিশেষ কারণ ঘটিত না। 

কিন্তু সে দিকৃ কার্যত: একদম ছাড়িয়া! দিয়া ইহারা উঠিয়। পড়িয়া 
লাগিলেন সাধুভাষার শবের স্থগ্রচলিত রূপের সংস্কারে । আমরা চিরকাল 
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আর্চা, ধর্ম, সর্ব, পুনঃপুনঃ, ক্রমশঃ, বাঙ্গালী, পাখী, রাণী, মামী, খুড়ী, ইত্যাদি 
রূপ দেখিয়। ও লিখিয়া আসিতেছি। ইহারা হঠাৎ ফতোয়া জারী করিলেন ষে 
এসব চলিবে না, সব নৃতন করিয়া ঢালিয়া সাজিতে হইবে । একেই বলে 
হাতে কাজ না থাকিলে খুড়ার গঙ্গাষাত্রা করান। বাঙ্গাল! ভাষাকে 

সমৃদ্ধ করিবার নান। দিক্ পড়িয়া আছে, সে সব কোন দ্দিকে ইহাদিগের 
মনোযোগ আরুষ্ট হইল না, ইহারা লাগিলেন প্রচলিত বর্ণযোজনা 
প্রণালী ওলট-পালট করিতে । নিষ্কাম 11501)191-7081071% আর 

কাহাকে বলে? ইহাদের ফতোয়াই যদি চালু হয়, তবে বর্ণপরিচয়ের সময় 
হইতে পুনংপুন, ক্রমশ হইতে স্থুরু করিয়! পাখি, মাযি, রানি প্রভৃতি অশ্তুদধ 
রূপ আমাদের শিশুদিগকে শিখাইতে হইবে ! এই বীভৎসতা হইতে ভাষা- 

বিধাতা আমাদের শিশুসমাজকে রক্ষা করুন। 
বন্ধুবর দ্বারিক  মুখুষ্যে মহাশয়* এই মাত্র বলিতেছিলেন, 

“বাণান-কমিটির চেষ্টায় ভালই হইল; এযাবৎ পরীক্ষার খাতায় ছেলেদের 
বাণানতৃল কাটিতে কাটিতে গলদ্ঘন্ম হইতে হইত-_বেচারারা নম্বরও 
খুয়াইত অনেকগুলি- দেখিয়া! সত্য সতাই কষ্ট হইত; এখন এই 
কাটাকাটির হাত হইতে ত রেহাই পাওয়া গেল। এটাই বা কম লাভ কি?” 

দ্বারিক বাবু দ্বয়ং একজন বাপান-কমিটির সম্মানিত সভ্য, স্থতরাং তিনি 
যে কমিটির সপক্ষে প্রাণপণে ওকালতী করিবেন, তাহাতে আর 

আশ্চর্ধ্য কি? কিন্ততিনি যেন একটু বাড়াইয়! বলিয়াছেন মনে হইল। 
যদি বাণান-কমিটি খুব সাহস করিয়া--যাহাকে ইংরাজীতে বলে 81008 
0007:86 30) 7১০06) 187009-_-একদম বাণানে বর্ণাশুদ্ধি 8১01191) করিতে 

পারিতেন, ভাহা হইলে না! হয়, সেটা ভালই হউক আর মন্দই হউক, স্বীকার 
করিতে পারিতাম যে শিশুহত্যা ত বন্ধ হ্ইল। কিন্তু তাহাত কে হইল না। 
পট 

ক পাপা ৪ পপ শী বি হল পপ ০০০ পপ পপ পাপ পাশ পপি পাস 

*মীযুক্ত ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম্. এস্-সি., কমিকাতা বিদ্যানাগর কলেজের 
তাইসূ-প্রিলিপ্যাল এবং পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক । 
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বাণান-কমিটি প্রচলিত রূপ বাতিল করিয়া নয়া রূপ হুকুম করিয়াছেন ; 

বর্তমানে প্রচলিতরূপ না লিখিলে ছেলেদের নম্বর কাটা হয়, ভবিষ্যৃতে 
নয়ারপ না লিখিলে ছেলেদের নম্বর কাটা হইবে; স্থুতরাং 

কাটাকাটিরূপ হিংসা-মূলক, ব্যাপার সমানই চলিতে থাকিবে । দ্বারিক 
বাবু যখন এতটাই দয়াবান্, তখন দয়া করিয়া বাণান-কমিটিকে বরং 

একেবারে বাগানের উপদ্রবটাই বাতিল করিয়া দিতে পরামর্শ দিউন। 

আমরাও তাহাকে 

“নিন্দসি বর্ণবিধেহরহ শ্রুতিজাতম্ 

সদঘ়হদয়দশিতশিশুঘাতম্” 

সম্ভাষণপূর্ব্বক নবীন-বুদ্ধদেবরূপে অভিবাদন করিয়া ধন্ত হই। 
বিস্ত একটা কথা বলিয়া রাখি । বাণান-কমিটি শিশুদিগের রক্ষাকলপে 

কোমর বাধিয় দাড়াইয়াছেন, আর আমরা সমালোচকেরা হথদর্শনচক্র হস্তে 

ধারণ করিয়া শিশুপাল-বধের জন্য রুতসংকল্প হইয়াছি, একথাটাও বোধ করি 

একেবারে ঠিক নহে । আমাদের কুলিশকঠোর হৃদয়েও শিশুপালের প্রতি 

কিধিনৎ দয়। বোধকরি অবশিষ্ট আছে । আমাদের দয়! হয় এই ভাবিয়া যে 

এই ষে শিশুপাল--ইহারা আজ গোলামখানার পাঠ্যপুস্তকের চাপে পড়িয়া 
ত নয়া নয়া বাণান মক্স করিয়া বিশ্ববিষ্যালয়ের চাপরাশ পাইয়া বাহির হইল 

_-কিস্ত কালই যখন ইহার! দেখিবে ষে ইস্কুলের পাঠ্যপুস্তকের বাহিরে এই 

সব আজগুবি বাণানের চল্তি নাই, তখন ইহাদের কি অবস্থা হইবে? 
বাপান-কমিটির প্রতি নিশ্চয়ই তখন এই দিগ্ভ্রান্ত শিশুপালের হাদয়ে 
অবিষিশ্র রুতজ্ঞতাই উথলিয়া উঠিবে ন1। 

বন্ধুবর আরও বলিয়াছেন, “অত দুশ্চিন্তারই বা কারণ কি? দুই আনা 

পয়সা ব্য» করিয়া সকলেই ত বাণানের এই নববিধান মুখস্থ করিতে 
পারেন। এত বস্তায় ভাষাগত কৈবল্য লাভ, ইহাতেও আপনাদের 

'আপতি ? 
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তছৃত্বরে আমার কেবল এইটুকু মনে হয় যে, পয়সার কথা যখন 

তুলিলেনই, তখন বল! উচিত ষে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের “বর্ণ-পরিচয়” 
আরও সন্তা, মূল্য ছয় পয়স! মাত্র-তদ্দবীরাই যখন চলিয়া! যাইতেছে, 
খাম্থা দুপয়সা বেশী খরচ করিতে যাই কেন? স্থতরাং আমার 

খুবই সন্দেহ হইতেছে যে উক্ত দুপয়স' অতিরিক্ত খরচ কেহ করিবেও নী, 

এবং ভদ্রলোকপাঠ্য পুস্তক-পত্রিকা্দিতে ( শিশুপাঠ্য নহে) নয়৷ বাণান 

ঢলিবেও না-_স্থতরাং বিদ্যালয়ের পাঠসমাপনাস্তে, আজকালকার তরুণ 

্টাইলে বলিতে গেলে, শিশুপালের “পরিস্থিতি” বড়ই “গুরুত্বপূর্ণ” হইয়। 
দীড়াইবে। ভবিষ্যতের এই গুরুতর অবস্থার কল্পনাতেই শিশুপালের উপর 
সত্য সত্যই দয়ার উদ্রেক হইতেছে । 

আর বেশী কিছু বলিতে চাহি না--বলিবার আবশ্তকতাও নাই! 

আমার যাহা বক্তব্য তাহা বুঝাইতে ভয়ানক একটা বিশেষজ্ঞতার 

দরকার করে না। ভাষাগত কাগুজ্ঞানই এ বিষয়ে যথেষ্ট । এই সেদিনও 
জনৈক ইংরাজ লেখক বলিয়াছেন, 
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তি বাঙ্গালা ভাষা ও বাণান 

এই সহজ কথাটাই আমার বক্তব্য । ভাষার দেহের স্বাভাবিক রূপের 
উপর সাংস্কারিক পাঙ্ডিত্যের উপদ্রব একেবারেই নিরর্থক উৎপাত-স-এবং 

উদীয়মান তরুণ শিশুপালের উপর ত রীতিমত অত্যাচার। ভরসা করি 

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় অতঃপর এবম্প্রকার শিশ্ুপাল-বধের উৎসাহ সংবরণ 

করিবেন। | 

বৈশাখ, ১৩৪৪ । 







পত্রালোচনা 

[য় রীরনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সহিত 

( লেখকের পত্র ) £ 
কলিকাতা 

৮ই জুন, ১৯৩৭ 

দ্ধা্পদেষু, 
আশা করি সুদূর আলমোড়ায় গিয়া আপনি কিঞ্চিৎ বিশ্রীম-সথ 

উপভোগ করিয়া কতকটা স্থস্থ হইতে পারিয়াছেন, তাই আপনাকে একটু 

বিরক্ত করিতে সাহসী হইতেছি। 

আমি আপনার বিশেষ পরিচিত নহি। সাক্ষাৎ পরিচয় মাত্র একবারই 
হইয়াছিল, বছর পাঁচেক পূর্যে এক শ্রাবণ-প্রভাতে শাস্তি-নিকেতনের 

উত্তরায়ণ-গৃহে। শ্রছ্েয় রামানন্দ বাবু* আমাকে আপনার সহিত পরিচয় 

করাইয়৷ দিয়াছিলেন। আমি গিয়াছিলাম স্বর্গীয় মনীষী ৬বিপিনচন্্র পাল 
মহাশয়ের পরলোৌকগমনে এক স্বৃতি-সভায় আপনাকে সভাপতি হইবার জন্ 

অস্টরোধ করিতে ; শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত হীরেন্রনাথ দত্ত মহাশয় ও আরও ক কতিপয় 
৯ শপ পপ পা পসসস 

রঙ “প্রবাসী"-সন সম্পাদক যুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় য় এম্ এ. এ. | 



রি বাঙ্গাল! ভাষা ও বাণান 

বন্ধু আমাকে পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু নানা কারণে এ অনুরোধ রক্ষা করিতে 

সম্মতি দান করা আপনার পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। যাক। আপনার 

সহিত সাক্ষাৎ পরিচয়ের খুব বেশী সৌভাগ্য আমার না হইলেও শাস্তি- 
নিকেতনের অনেকেই আমাকে চিনেন; প্রশান্ত মহলানবীশ মহাশয়* ত 
কলেজে আমার সহাধ্যায়ীই ছিলেন। 

যাহা হউক, যে বিষয় লইয়া আমি আজ আপনাকে পঞ্রাঘথাত করিতে 

সাহসী হইতেছি, তাহাতে ব্যক্তিগত পরিচয়ের বিশেষ কোন অপেক্ষা 
রাখে না । ব্যাপারটা এই । 

বছর দেড়েক ধরিয়া বিশ্ববিদ্ভালয়-নিযুক্ত একটি কমিটি বাঙ্গালা 

বাখান-সংস্কারের ব্যাপারে লিপ্ত আছেন, তাহা অবশ্ঠই আপনি 
জানেন; কারণ, উক্ত কমিটির প্রকাশিত পুস্তিকার ভূমিকায় 

স্তামাপ্রসাদ বাবু লিখিয়াছেন যে, মূলতঃ আপনার অন্ুরোধেই এই 
প্রচেষ্টার উদ্ভব; এবং দ্বিতীয় সংস্করণের গোড়াতে আপনার ও 

শরৎ চাটুষ্যে মহাশয়ের সম্মতি জ্পিত হইয়াছে । এখন, এই বাণান- 

সংক্কার-প্রচেষ্টার ব্যাপারে আমি নিজেও কতকটা জড়িত হইয়া পড়িয়াছি। 
দ্বেশে যখন এই বিষয় লইয়া বিশেষ কোন আন্দোলন উপস্থিত হয় নাই-_- 

বস্তত: যখন অতি অল্প লোকেরই মনোযোগ এ বিষয়ে আরুষ্ট হইয়াছিল-_ 

সেই সময়ে অর্থাৎ গত ৬পুজাবকাশে রণচি বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের সভা- 
পতিরূপে আমি এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করি; বিশেষতঃ বাণান- 

কমিটির কতকগুলি বিশেষ হাস্যাম্পদ প্রস্তাবের সগ্বন্ধে কিঞিৎ বিদ্রপের 

কশাধাত করি । আমি বন্ধুবর প্রশাস্তর মারফৎ আমার সেই অভিভাষণের 

এক কপি আপনার নিকট পাঠাইয়াছিলাম-_কারণ, আমার বিশেষ ইচ্ছা 

ছিল আমার কথ! কয়টি আপনার গোচরে আনা। বাণান ছাড়াও, বর্তমান 

* গ্রেসিডেলী কলেজের পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক ও বিহ্বতারতীর. ভূতপুরর্ধ সম্পাদক 

শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্ত্র মহলানবীশ এম্. এ. বি. এস্-সিং 



পত্রালোচনা ৯১ 

বাঙ্গালা সাহিত্যের ধারা, অঙ্গীলতার ঢেউ প্রভৃতি, আরও অনেক জিনিষ 
আপনার নজরে আন! আমার অভিপ্রায় ছিল। আমি অবশ্য ঠিক জানি ন 

যে উহা! পড়িবার আপনার অবকাশ হইয়াছিল কি না। যাকৃ। পরে গত 
ফেব্রুয়ারী মাসে চন্দননগরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সশ্দিলনে বাঙ্গালা বাণান 

আলোচনা বিষয়েই একটি বৈঠক হয়; তাহাতে ঢাকার অধ্যাপক ভাক্তার 

শহীছুল্লা মহাশয় সভাপতি ছিলেন । সেখানে আমি এবিষয়ে কিছু বিস্তৃত 

আলোচনা করি; বোধ হয় তাহারই ফলে বাণান-কমিটির উদ্যোস্তুগণ আমাকে 
ও আরও দুইজন ভদ্রলোককে কমিটিতে যোগদান করিতে আহ্বান করেন । 

আহৃত হইয়া! আমি তথায় বাই ; এবং গিয়া! বাস্তবিকই রকম সকম দেখিয়া 

বিস্মিত হই। কমিটির পুস্তিকায় যে দব নৃতন নৃতন প্রস্তাব দেখা যায়, তাহ! 
ছাড়াও দেখি যে বনু বহু আজগুবি এবং অভাবনীয় প্রস্তাব একে একে 

উঠিতে থাকে । ছুই একটা বলিলেই যথেষ্ট হইবে ? যথা £ “যে, যাহা, যেমন, 
অর্থাৎ 'যদ্-শব্ধজ কথা “জ' দিয়া লিখিতে হইবে,” “বাঙ্গালা শব হইতে 

এঁ-কার, ওঁ-কার বঙ্জন করিতে হইবে,” ইত্যাদি। তখন আমি পরিষ্কার 

ভাবেই উ"হাদিগকে বলি, “বাঙ্গালা ভাষা লইয়া ছিনিমিনি খেলিবার অধিকার 

আপনার্দিগকে কেহ দেয় নাই; ভাষায় যে সব রূপ সুপ্রতিষ্ঠিত, তাহা 

সকলেরই মানিয়া লইতে হইবে; যে সব কথার অনেক রূপাস্তর আছে, সে 

সব স্থানে কোন একটা রূপ নির্দেশ করা মন্দ নয়; আর সত্য বলিতে, বাঙ্গাল! 

সাধুভাষার রূপে গুরুতর কোন বিশৃঙ্খলতা! নাই ; আছে কথ্য ভাষায় (বা 
চল্তি ভাষায় ), সেই বিষয়ের রূপ-নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা আপনারা করুন” আর 

স্যামাপ্রসাদ বাবুর নিকট হইতেও শুনিয়াছি যে, এই চল্তি ভাষার রূপবাহুল/ 

নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করিতেই আপনি বিশেষ করিয়া অস্থরোধ করিয়াছিলেন । 

এই কথা৷ বলিবার পর আমি স্থির করিলাম যে, শুধু সমালোচনা না 

করিয়া আমার নিজের এবিষয়ে কি বলিবার আছে, তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া 
কমিটির সমক্ষে উপস্থাপিত করিলে, বোধ হয় ডাল হয়ঃ তাই একটি 



৯২ বাঙ্গালা ভাষা ও বাণান 

সংক্ষিপ্ত 00910018000) প্রস্তুত করিয়া উ-হাদিগকে দিই । সেইটিই জো 

মাসের “প্রবাসী”-তে বাহির হইয়াছে-_শুধু উপসংহার অংশটি পরে জুড়িয়া 
দিয়াছি। আমি তাহারই এক কপি আপনার নিকটে এতৎসঙ্গে পাঠাইলাম; 
যদি আপনি অবসরমত পড়িতে পারেন, তবে খুবই আনন্দিত হইব । কোন 
কোন বিষয়ে দেখিবেন ষে, আপনি কোন কোন শব্দের যে রূপের ব্যবহার 

প্রচলন করিতে চেষ্টা করিতেছেন, তাহারও সমালোচনা আছে। আশা 

করি, তাহাতে কিছু মনে করিবেন না; কারণ, ভাষাসম্বদ্ধীয় বৈজ্ঞানিক 
আলোচনায় মতভেদ অনিবার্ধ্য | 

আমি বিশেষ করিয়া আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি রেফের পরে কোন 
কোন ব্যঞ্চনবর্ণের ছ্িত্ব-প্রয়োগের বিষয়ে । এবিষয়ে আমি প্রবন্ধটিতে যে সব 

যুক্তির অবতারণা করিয়াছি তাহার পুনরাবৃত্তি এই পত্রে করিতে চাই না 
কিন্তু এই বিষয় লইয়াই বাণান-কমিটি একটু বেশী মাত্রায় জিদ্ বা বাড়াবাড়ি 

করিতেছেন বলিয়া আমার ধারণা । আপনি বাণানের নববিধান মানিবার 

রাজী-নামা দন্তখত করিয়াও কেন নিজের লেখায় উহা৷ পালন করিতেছেন না, 

এই রকম অন্যোগকারী জনৈক পত্রলেখকের উত্তরে আপনি যে চিঠিখানি 

লিখিয়াছিলেন, তাহাও আমি একদিন “প্রবামী” আফিসে বসিয়া দেখিয়াছি, 

এবং আপনার স্থুরসাল মন্তব্যটি-_“নি়ম পরিবর্তন সহজ, কিন্তু অভ্যাস পরি- 

বর্তন সহঙ্গ নহে”_ পড়িয়া খুবই উপভোগ করিয়াছি । কিন্তু এবিষয়ে আপনার 

প্রতি আমার একটু অনুযোগ আছে । যে অভ্যাস কু-অভ্যাস নহে, তাহা যে 

খাম্থা পরিবর্তন করিতেই হইবে- ইহা আপনি মানিয়া৷ লইলেন কেন? 
আপনার এই 81091069610 &616009 সম্বন্ধেই আমার অনুযোগ । বাস্তবিক 

পক্ষে, এ পর্য্যস্ত কোনই সঙ্গত কারণ কমিটি প্রদর্শন করিতে পারেন নাই-_ 
নথ প্রচলিত ব্যাকরণ-সম্মত কূপ কেন পরিবর্তিত করিতে হইবে; বরঞ্চ তাহার 
বিরুদ্ধে যথেষ্ট ঘুক্তি দেওয়া যাইতে পারে এবং দেওয়া হইয়াছে। মোটামুটি সে 
যুকি এই যে, ভাষার রূপের চরম প্রামাণ্যই হইতেছে প্রচলন ও প্রতিষ্ঠ।) 
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এমন কি এই প্রচলনের খাতিরে অনেক অশুদ্ধ রূপও ভাষায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া 
গিয়াছে, তাহা এখন সরাইবার উপায় নাই, আবশ্যকতাও নাই-_স্থপ্রচলিত 

রূপ-পরিবর্তনের প্রচেষ্টার ফলে আবার নানাবিধ রূপ প্রচলিত হইয়া 

বিশৃঙ্খলার কারণ হয়। এ বিষয়ে আমার প্রবন্ধে যথেষ্ট বলিয়াছি; আপনি 

ঘি পড়িয়া স্ববিধামত এ বিষিয়ে আপনার মতামত জানাইতে পারেন, তবে 

আমি অত্যন্ত উপকৃত হইব । একটা কথা বলি, আমার ধৃষ্টতা মীপ করিবেন, 

--বাণান-কমিটির নানাবিধ পরিবর্তৃমান প্রস্তাবা বলীতে পূর্ববাহেই ঘষে আপনি 

একথানি সহি দিয়া বসিয়াছেন, তাহা যেন একটু 1885 বলিয়াই মনে হয়। 

পত্রধানি স্থদীর্ঘ হইয়া পড়িল। আমি এখন শেষ করি। তবে শেষ 

করিবার পূর্বে অন্য একটা বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। 
আমার বড় ছেলেটি থার্ড ক্লাসে পড়ে; তাহার জন্ত একদিন আপনার “ছুটির 

পড়া” বইথানি কিনিয়া আনিয়া পৃষ্টা উপ্টাইতেই একটা অতি বিশ্রী ভুল চোখে 

পড়ায় আমি অত্যন্ত আশ্চধ্য হইলাম। “সুধ্যকিরণের ঢেউ” প্রবন্ধে ৭৯ 

পৃষ্ঠায় লেখা আছে ড/%৪ 06010 ০? [/%6-এর আবিষ্বর্তা “ডেম্সার্ক 

দেশের হিগেন্স নামক” পণ্তিত। এত বড় প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকের নামে ও ধামে 

এত বড় ভুল বাস্তবিকই বিশ্ময়জনক--উ'হার নাম হয়গেন্স (7952909 ) 

এষং ধাম ডেল্সার্ক নহে, হল্যাও--বিখ্যাত ডাচ বৈজ্ঞানিক হয়গেন্স 

নিউটনের সমসাময়িক এবং প্রায় নিউটনেরই সমকক্ষ । দেখিলাম, আপনার 

এই ছোট্ট বইখানি ১৩১৬ সনে প্রথম মুদ্রিত হয়--আজ ২৮ বত্সরের 

কথা--এবং তারপর ইহার বহু সংস্করণ হইয়। গিয়াছে ; অথচ এরকম একটা 

মারাত্মক ভুল সমানে চলিয়া আসিতেছে, কেহ আপনার দৃষ্টি এ বিষয়ে 
আকুষ্ট করে নাই, ইহা সত্যই আশ্চর্যের বিষয়।* আবার দেখা হইলেই 
প্রশান্ত ভায়ার উপর *০%৪ 01 0908076 আনিতে ক্রটি করিব না। 

ই খনির হালের রণ (লৌব ১৩৪৫ ) হইতে বুঝিলাম যে হ়গেল সাহেবের 
কপালে আরও দুর্গতি লেখা ছিল--কারণ বিশ্বভারতীর কল্যাণে এবার তীহার নাম-রূপ 
গাড়াইয়াছে “ইয়েগে-স” | 
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তাছাড়া, গত পৌষ মাসের “প্রবাসী”-তে বাঙ্গালা বাণান সমস্ধীয় 
'আপনার একটি ছোট্ট প্রবন্ধ বাহির হয়। সেই প্রবন্ধটি আমি পড়ি 

মান্দালয়ে বসিয়া । বিগত বড় দিনের ছুটিতে বন্ধুবর স্থনীতি চাটুষ্য 

মহাশয় ও আমি ব্রহ্ষদেশে যাই বাঙ্গালীদের এক সাহিত্য সশ্মিলন উপলক্ষ 
করিয়া। তার পর অবশ্ত আমি কয়েকদিনের জন্ত গোটা বন্মাদেশময়ই 

ছুটাছুটি করিয়। বেড়াই । যখন আমি মান্বালয়ে, তখন এ পক্রিকাখানি 

আমার হাতে পড়ে, এবং প্রবন্ধটি বাণানবিষয়ক ও আপনার নিজের লেখা-- 

তাই তখনই উহা! পড়িয়া ফেলি। উহার বক্তব্য বিষয় সম্বন্ধে আমি এস্থলে 

কিছু লিখিতেছি না) কিন্ধ একটা বিষয় আমার বড় আশ্চর্য লাগিল-__যত 
বারই "ঘৃর্ধন্ত” কথাটি বাবহৃত হইয়াছে ( এবং বন্ুবারই ব্যৰহৃত হইয়াছে ) 
ততবারই এঁ শকটি “৭ দিয়া লেখা হইয়াছে-_অথচ “ঘৃদ্ধন্য” শকটির “ন”টি 

বাস্তবিক “দস্তা ন”। আমি ইহা মুদ্রাকর-প্রমাদ বলিয়াই ঠিক করিয়াছিলাম, 
কিন্ত এই সেদিন আবার আপনার পুরাতন “শবতত্ব” বইখানির উপভোগ্য 
প্রবন্ধগুলি পড়িতে পড়িতে পুনরায় সেই “ণ*-এর আবির্ভাব দেখিয়া! আমার 

একটু খট্কা লাগিয়াছে, হয়ত বা আপনার নিজের মনেই এবিষয়ে একটা 
ভুল ধারণ! রহিয়। গিয়াছে। 

তারপর, কিছুদিন পূর্বের কোন একথানি শিশুপাঠ্য মাসিক পঞ্জরে আপনার 

একটি লেখায় দেখি যে, ফরাসী “91 ৮০৮৪ ?12//%-কে বাঙ্গালাছে 

লিখিয়াছেন “সি ভূ প্লে”? কিন্তু বাস্তবিকই কি তাহাই উচ্চারণ ? আমার 

ত ধারণা যে “11” শব্দের ৭1, 81167)৮ও নয়, 11010-ও নয়, উহা সম্পূর্ণই 

উচ্চারিত হয়-_হ্থতরাং “941” বাঙ্গালাতে “সিল্” হওয়াই উচিত। আমি 
ফরামী মোটামুটি জানি; তবে কথাবার্তায় ফরাসীতে বিশেষ অভ্যস্ত নহি, 

হতরাং আমি এ বিষয়ে নি:সন্দেহ নহি । বিষয়টিও অতি সামান্য । তবে 

1090001807 প্রসঙ্গ উঠিয়া পড়াতে এটিও আপনাকে জানাইলাম ) আপনি 

সহজেই এ বিষয়ে সন্দেহ দূর করিতে পারিবেন । 
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আমার এই চিঠির শেষভাগে এই যে সামান্ত কয়েকটি ভূলচুকের 
প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলাম, আশ! করি ইহাতে আপনি 
ক্র হইবেন না। কারণ, অপর লক্ষ লক্ষ লোকের ন্যায় আমিও 

আপনার লেখার একজন নিয়মিত পাঠক এবং সশ্রদ্ধ পাঠক, এবং আপনার 

নামের সহিত জড়িত কোন লেখায় কোন ভুল দেখিলে মনটা বড় ভাল লাগে 

না। সত্য কথা বলিতে, এই জাতীয় ভূল বা 108008780ঠ আপনার লেখায় 

আমার চোখে বড় বেশী পড়েও নাই । যাহা! হউক, যদি এই পত্রে আমি 
কোন প্রকারে ভদ্রতার সীম! লঙ্ঘন করিয়া থাকি, তবে সে অপরাধ নিজ 

গুণে মার্জনা করিবেন । প্রণাম জানিবেন । ইতি 
প্রণত 

শ্রদেবপ্রসাদ ঘোষ । 

( প্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্র ) 
ওঁ 

আলফোড়া 

বিনয়সম্তাষণপূর্ববক নিবেদন-_ 

বানান সম্বন্ধে আপনার মন্তব্য পড়েছি 1. 

প্রথমেই বলা আবশ্ক ব্যাকরণে আমি নিতাস্তই কাচা, তার একটা 

প্রমাণ “মূর্ন্” শবে আমার “৭” কার ব্যবহার | এ সম্বন্ধে নিয়ম জানা ছিল 

কিন্ত বোধ হয় “ণ” কারের বাহনত্ব স্বীকার করাতে এ শব্দটা সম্বন্ধে বরাবর 

আমার মন প্রমাদগ্রস্ত হয়ে ছিল। বস্তত শিক্ষার বনিয়াদের দোষেই এ রকম 

ঘটে থাকে-_ব্যাকরণে আমার বনিয়াদ পাকা নয় এ কথা গোপন করতে 

গেলেও ধরা পড়বার আশঙ্কা! আছে । 

বাংল! বানানের নিয়ম বিধিবদ্ধ করবার জন্তে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃ- 

পক্ষের কাছে আবেদন করেছিলুম । তার কারণ এই, ষে, প্রাকৃত বাংলার 

ব্যবহার সাহিত্যে অবাধে প্রচলিত হয়ে চলেছে কিন্তু এর বানান সম্বন্ধে 
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স্বেচ্ছাচার ক্রমশই প্রবল হয়ে উঠ চে দেখে চিস্তিত হয়েছিলুম। এ সম্বন্ধে 
আমার আচরণেও উচ্ছজ্খলতা প্রকাশ পায় সে আমি জানি, এবং তার জন্বে 
আমি প্রশ্রয় দাবি করি নে। এরকম অব্যবস্থা দূর করবার একমাজ উপায় 
শিক্ষাবিভাগের প্রধান নিয়ন্তাদের হাতে বানান সম্বন্ধে চরম শাসনের ভার 

সমর্পণ করা। 

বাংল ভাষার উচ্চারণে তৎসম শবের মধ্যাদা রক্ষা হয় বলে আমি 

সিনে । কেবল নাত্র অক্ষরবিন্যাসেই তত্সমতার ভান করা হয় মাত্র, 

সেটা সহজ কাজ। বাংল! লেখায় অক্ষর বানানের নিজ্জীব বাহন---কিন্ত 

রূসন! নিজ্জীব নয়--অক্ষর যাই লিখুক, রসনা! আপন সংস্কার মতোই 

উচ্চারণ করে চলে । সেদিকে লক্ষ্য করে দেখলে বলতেই হবে যে, অক্ষরের 

দোহাই দিয়ে যাদের তৎসম খেতাব দিয়ে থাকি সে সকল শবের প্রায় 
যোলে!৷ আনাই অপত্রংশ। যদি প্রাচীন ব্যাকরপকর্তাদের সাহস ও অধিকার 

আমার থাকত, এই ছন্মবেশীদের উপাধি লোপ করে দিয়ে সত্য বানানে 
এটের স্বরূপ প্রকাশ করবার চেষ্টা করতে পারতুম। প্রারুত বাংলা 

ব্যাকরণের কেমাল পাশ! হবার দুরাশা আমার নেই কিন্তু কালোহায়ং 
নিরবধি: | উক্ত পাশা এদেশেও দেহাস্তর গ্রহণ করতে পারেন । 

এমন কি, ষে সকল 'অবিসম্থাদিত তন্তব শব্ধ অনেকখানি তৎসম-ঘেষা 

তাদের প্রতি হস্তক্ষেপ করতে গেলেও পদে পদে গৃহবিচ্ছেদের আশঙ্কা 

আছে। এরা উচ্চারণে প্রাকৃত কিন্তু লেখনে সংস্কৃত আইনের দাবি করে। 

এ লম্বন্ধে বিশ্ববিষ্যালয়ের বানানপমিতি কতকটা পরিমাণে সাহস দেখিয়েছেন 

সে জন্তে আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু তাদের মনেও ভয় ভর আছে তার প্রমাণ 

পাওয়া যায়। 

প্রাকৃত বাংলায় তন্তবশব্ববিভাগে উচ্চারণের সম্পূর্ণ আনুগত্য যেন 
চলে এই আমার একাস্ত ইচ্ছা ছিল। কিন্তু যদি নিতাস্তই সম্পূর্ণ সেই 
ভিত্তিতে বানানের প্রতিষ্ঠা নাও হয় তবু এমন একটা অন্ুশাসনের দরকার 
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যাতে প্রাকৃত বাংলার লিখনে বানানের সাম্য সর্বত্র রক্ষিত হতে পারে। 

সংস্কৃত এবং প্রাচীন প্রাকৃত ভাষা ছাড়া সভ্য জগতের অন্য কোনে| ভাষারই 

লিখনব্যবহারে বোধ করি উচ্চারণ ও বানানের সম্পূর্ণ সাম্রস্ত নেই-_কিন্ত 

নানা অসঙ্গতিদৌষ থাকা সত্বেও এসন্বন্বে একটা অমোঘ শাসন দাড়িয়ে 
গেছে। কাজ চলবার পক্ষে সেটার দরকার আছে। বাংলা লেখনেও 

সেই কাজ চালাবার উপযুক্ত নির্দিষ্ট বিপির প্রয়োজন মানি; আমরা 

প্রত্যেকেই বিধানকর্তা হয়ে উঠলে ব্যাপারটা প্রত্যেক ব্যক্তির ঘড়িকে তরি 

স্বনিয়মিত সময় রাখবার ব্যক্তিগত ন্বাধীনতা দেবার মতো হয়। 

বিশ্ববিদ্ালয়সমিতির বিধানকর্ত। হবার মতো জোর আছে--এই ক্ষেত্রে 

যুক্তির জোরের চেয়ে সেই জোরেরই জোর বেশি এ কথা আমরা 

মানতে বাধ্য | 
রেফের পর ব্যঞ্নের দ্বিত্ববঙ্জন সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয় ষে নিয়ম নধর 

করে দিয়েছেন তা নিয়ে বেশী তর্ক করবার দরকার আছে বলে মনে রি. 
করিনে। ধারা নিয়মে স্বাক্ষর দিয়েছেন তাদের মধ্যে অনেক বড়োবড়ো 
পণ্ডিতের নাম দেখেছি। আপনি যদি মনে করেন তীরা অন্তায় 

করেছেন তবুও তাদের পক্ষতুত্ত হওয়াই আমি নিরাপদ মনে করি। 

ত তৎসম শবের ব্যবহারে তাদের নেতৃত্ব স্বীকার করতে কোনো ভয় নেই 

লঙ্জীও নেই। শুনেছি “হজন” শব্টা ব্যাকরণের বিধি অতিক্রম 

করেছে, কিন্তু যখন বিগ্যাসাগরের মতো পণ্ডিত কথাটা চালিয়েছেন 

তখন দায় তারই, আমার কোনে। ভাবনা নেই । অনেক পণ্ডিত “ইতিমধ্যে” 
কথাটা চালিয়ে এসেছেন, “ইতোমধ্যে” কথাটার ওকালতি উপলক্ষ্যে আইনের 

বই ঘণটবার প্রয়োজন দেখিনে--অর্থা২ এখন এ “ইতিমধ্যে” শব্দটার 
ব্যবহার মন্বন্ধে দায়িত্ব বিচারের দ্বিন আমাদের হাত থেকে চলে গেছে। 

বিশ্ববিদ্যালয়বানানসমিতিতে তৎসম শব্সন্বদ্ধে ধারা বিধান দেবার দাসত্ব 

নিয়েছেন, এ নিয়ে দ্বিধা করবার দায়িত্বভার থেকে তারা আমাদের মুক্তি 
৭ 
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দিয়েছেন। এখন থেকে “কাত্তিক” “কর্তা” প্রভৃতি ছুই-ত-ওয়ালা শব্ধ 
থেকে এক "ত” আমরা নিশ্চিন্ত মনে ছেদন করে নিতে পারি, সেটা 
সাংঘাতিক হবে নাঁ। হাতের লেখায় অভ্যাস ছাড়তে পারব বলে প্রতিশ্রুতি 

দিতে পারব না কিন্ত ছাপার অক্ষরে পারব । এখন থেকে “ভট্টাচার্য” 

শবের থেকে য-ফলা লোপ করতে নিব্বিকার চিত্তে নিশ্মম হতে পারব কারণ 

নব্য বানানবিধাতাদের মধ্যে ছুজন বড়ো বড়ো ভদ্রাচাধ্যবংশীয় তাদের 

উপাধিকে ষ-ফলা বঞ্চিত করতে সম্মতি দিয়েছেন। এখন থেকে আধ্য এবং 

অনাধ্য উভয়েই অপক্ষপাতে য-ফলা৷ মোচন করতে পারবেন, যেমন আধুনিক 
মাঝু এবং চীনা উভয়েরই বেণী গেছে কাটা। 

তৎসম শব্দ সম্বন্ধে আমি নমস্যদের নমস্কার জানাব। কিন্ত তন্তব 

শব্দে অপ্ডিতের অধিকারই প্রবল অতএব এখানে আমার মতো মানুষেরও 

কথ! চলবে--কিছু কিছু চালাচ্চিও। যেখানে মতে মিলচি নে সেখানে 

'আমি নিরক্ষরদের সাক্ষ্য মানচি । কেননা অক্ষরকৃত অসত্যভাষণের দ্বারা 

ভার্দের মন মোহগ্রন্ত হয় নি। বিশ্ববিগ্ভালয়ের বানানসমিতির চেয়েও 

তাদের কথার প্রামাণিকতা৷ যে কম তা আমি বলব না-এমন কি হয় তো 

-্থাক্ আর কাজ নেই। 

তা হোক, উপায় নেই। আমি হয়তো একগু'য়েমি করে কোনো 

কোনো বানানে নিজের মত চালাবো। অবশেষে হার মানতে হবে তাও 

জানি। কেননা শুধু যে তারা আইন সৃষ্টি করেন তা! নয় আইন মানাবার 
উপায়ও তাদের হাতে আছে । সেটা থাকাই ভালো, নইলে কথা বেড়ে যায়, 
কাজ বন্ধ পাকে। অতএব তাদেরই জয় হোক--আমি তে! কেবল তর্কই 

করতে পারব তারা পারবেন ব্যবস্থা করতে। মুন্্রাযস্রবিভাগে ও শিক্ষাবিভাগে 

শান্তি ও শৃঙ্খল| রক্ষার পক্ষে সেই ব্যবস্থার দৃঢ়তা! নিতাস্ত আবশ্যক। 
আমি এখানে স্বপ্রদেশ থেকে দূরে এসে বিশ্রামচষ্চার জন্ত অত্যস্ত 

ব্যস্ত আছি। কিন্তু প্রারন্ধ ক্ধের ফল সর্বত্রই অন্থসরণ করে। আমার 
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ঘেটুকু কৈিয়ৎ দেবার সেটা না দিয়ে নিষ্কৃতি নেই। কিন্তু এই যে দুখে 
স্বীকার করলুম এর ফল কেবল একলা আপনাকে নিবেদন করে বিশ্রামের 

অপব্যয়টা অনেক পরিমাণেই অনর্থক হবে। অতএব এই পত্রধানি আমি 

প্রকাশ করতে পাঠালুম । কেননা এই বানানবিধিব্যাপারে ধারা অসম্থ্ট 

তারা আমাকে কতটা পরিমাণে দায়ি করতে পারেন সে তাদের জানা 
আবশ্যক | আমি পণ্ডিত নই, অতএব বিধানে যেখানে পাণ্তিত্য আছে 
সেখানে নম্রভাবেই অনুসরণের পথ গ্রহণ করব, যে অংশটা পাণ্ডিত্যবঞ্জিত 
দেশে পড়ে সে অংশে ফতটা! শক্তি বাচালতা' করব কিন্তু নিশ্চিত জানব, 

যে, একদা “অন্ে বাক্য কবে কিন্তু তুমি র'বে নিরত্তর |” ইতি ১২৬৩৭ 

ভবদীয় 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

( লেখকের পত্র) 

কলিকাতা 

২২শে জুন, ১৯৩৭ 

অদ্ধাম্পদেষু, 

আমার পত্রের উত্তরে আপনার স্ুদীর্ঘ পত্রথানি পাইয়া আমি খুবই 
আনন্দিত হইলাম । বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনায় আপনি যে এই বয়সে 

এবং অপটু শরীর লইয়াও এতখানি কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, এজন্ধ আপনি 

আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানিবেন। আপনি ষে আপনার 

চিঠিখানি প্রকাশ করিতে দিয়াছেন, ইহাও বেশ ভালই হইয়াছে; এই 
বাণান-বিভ্রাট বিতগ্তায় আপনি কতটা দায়ী এবং কতটা দায়ী নহেন, 
তাহা সাধারণে জানিতে পারিবে । আমিও আপনার পদাঙ্কাহুসরণ করিয়া 

আমার প্রথম পত্রধানি ও এই পত্্রধানি প্রকাশ করিতে দিলাম। 
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বলা বাহুল্য মাত্র ষে আপনার পত্রথানি আমি বিশেষ মনোযোগ সহকারেই 
পড়িয়াছি এবং একাধিকবার পড়িয়াছি। যাহা যাহা লিখিয়াছেন তৎসন্বস্কে 

আমার সামান্ত যা দুই এক কথা বক্তব্য তাহা একটু পরেই বলিতেছি। 
কিন্তু সে কথা পরে হইবে। 

কিন্তু সত্য কথা বলিতে, “মুদ্দন্ত ৭” আপনার লেখনীর উপর যা এক 

হাত লইয়াছে, তাহা ভাবিয়া বাস্তবিকই কৌতুক অনুভব করিতেছি । 

আসল ব্যাপার হইয়াছে কি জানেন? ঘমূর্ঘন্য ণ”-এর অধিষ্ঠাত্রী দেবী 
আপনার লেখনীর উপর কিঞ্চিৎ কুপিতা হইয়াছেন, এবং প্রতিশোধ লইবার 

নিমিতই এই কাওটি ঘটাইয়াছেন। আপনি ত “৭”-এর বিরুদ্ধে ভীষণ 

অভিযান চালাইতেছেন, বাঙ্গালা ভাষা হইতে বেচারীকে ভিটাছাড়া করিবার 

উপক্রম করিয়াছেন, এবারকার আফাঢ়ের “প্রবাঁসী”-তেও দেখা গেল থে, 

আপনার আক্রমণের প্রচণ্ডতা কিছু মাত্র কমে নাই *; তাই আপনার 
রেখনীর উপর শোধ তুলিবার জন্য “৭” আপনার লেখনীর মুখে এমন 

স্থানেই প্রবেশ করিয়া চুপটি করিয়া বসিয়া আছে, যেখানে সংস্কৃত আইন 
অহ্সারেও তাহার একান্তই অনধিকারপ্রবেশ। অক্ষর-দেবতাদিগকে চটান 

০পাস্পস্টি-৪ত পক 

% “কী কারণে জানিনে, হয় ত উদ্টিব্যার হাওয়! লেগে আধুনিক বাঙালী « অকল্পাং 

মুধণ্য নয়ের প্রতি অহৈতুক অনুরাগ প্রকাশ করছেন । আমি এমন চিঠি পাই যাঠে 
লেখক শনিবার এবং শুন্ত শব্দে মুর্ধণ্য ন দিয়ে লেখেন। এটাতে ব্যাধির সংক্রামকতার 
লক্ষণ প্রকাশ পাঁয়। কনে, গবনর জনর্ণল প্রভৃতি বিদেশী শব্দে ভার! দেবভামার 
পত্ববিধি প্রয়োগ করে তার শুদ্ধিতা (1!) সাধন করেন। তাতে বোপদেবের সম্মতি 
থাকতেও পারে। কিন্তু আজকাল ঘখন খবরের কাগজে দেখতে পাই কানপুরে মুধণা তি 
চড়েচে তখন বোপদেবের মতে! বৈয়াকরণিককে তো দায়ী করতে পারি নে।” 
কিন্ত প্রাকৃত বাংলায় তে! মৃধা নয়ের সাড়া নেই কোথাও । সুদ্রামন্ত্রকে দিয়ে সা 

ছাপাঁনে! যাঁয় কিন্ত রলনাকে দিয়ে তো সবই বলানে! যায় না। কিন্ত যে মুধণ্য নয়ের 
উচ্চারণ প্রাকৃত বাংলায় একেবারেই নেই, গায়ে পড়ে তার আনুগত্য স্বীকার: করতে 
যাব কেন? এই পাগ্িতোর অভিমানে শিশুপালদের প্রতি যে অত্যাচার করা যায় 

সেটা মার্জনীয় নয় ।” শ্রীরবীত্রনাথ ঠাকুর, “বানান-বিধি? ( “প্রবাসী”, আবার 5৩৪৪) 
(উদ্ধ তাংশের ভুল ও বর্ণাশুদ্ধিগুলি মূল।সুগত। ) 
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কি সোজা কথা? এই ভয়েই দেখুন বিজ্ঞ বৈয়াকরণিকগণ অতি সাবধানে 
চলেন; বোপদেব ও শর্ববশ্মীচা্য ত এই ভয়ে “ন” “৭” ইহাদের 

কোনটিরই কাছে ঘেষেন নাই; পাণিনি তদপেক্ষাও চতুর, তিনি আপনার 

বিশাল বক্ষে উভয়কেই সমানে বসাইয়া৷ উভয়েরই মনস্তষ্টি সাধন করিয়াছেন ; 
এমন কি, “ণ*-এর লঙ্গীনের ভয়ে উহাকে মাঝখানে রাখিয়া উহাকেই 
বেশী তোয়াজ করিঘ়াছেন। কিন্তু আপনি ত ব্যাকরণ মানিবেন না. 

তাই আপনার এই বিপর্। 

আপনার এই চিঠিখানিতে দেখিলাম যে, আর একটি দেবীও আপনার 

উপরে চটিয়াছেন--তিনি সংযুক্ত-বর্ণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী-__সংক্ষেপে বলা 
যাইতে পারে সংযুক্তা দেবী । আপনি ত যুক্তাক্ষরের উপরেও কিঞ্চিৎ বাম । 

তাই বাঙ্গালা ভাষা হইতে “ন্গ” তাড়াইয়৷ তৎস্থলে “২*-এর আমদানী 

করিতে চাহেন। কিন্তু সংযুক্তা দেবীর রোষে এমনই আপনার মতিভ্রম 

ঘটাইয়াছে যে, যেখানে বাস্তবিক পক্ষে *২*-এরই অর্ধিকার, সেখানেও 

আপনার লেখনী দ্বারা যুক্তবর্ণ লিখাইয়া তবে ছাড়িয়াছে। ক্ষেত্রটি হইতেছে 

“অবিসংবাদিত” শব্দ ; “বদ্” ধাতুর “ব” অস্তঃস্থ ব, বর্গীয় ব নভে; স্থৃতরাং 
“সম্”-এর সহিত সন্ধিতে “ম্৮-এর স্থলে “২৮-ই হয়, এ” হয় না) যেমন, 
“সংবাদ” হয় “সম্বাদ” হয় না, “কিংবা” হয় “কিবা” হয় না; অথচ আপনি 

অগ্লানবদনে “অবিসম্বাদিত” লিখিয়া বসিয়া আছেন, এবং সংযুক্তা দেবীর 

উদ্দেশে অর্থ্য প্রদ্দান করিয়াছেন । বাস্তবিকই বর্ণ-দেবতাদদিগকে চটান 

মোটেই নিরাপদ নহে; এমন কি, বিশ্ব-পণ্ডিতদিগের বাণান-কমিটির 
দেবতাদিগকে চটান অপেক্ষাও আপতসন্কুল মনে হয়। “বিশ্ব-পণ্তিত” 
কথাটিকে আবার আপনি ব্যঙ্গাত্মক ধরিয়া! লইয়। আমাকে অধিকতর বিপদে 
ফেলিবেন না৷? উজ্জ শব্দটি খাঁটি ব্যাকরণসঙ্গত, রণচির বক্তৃতায় আমি উহার 

ব্যাসবাক্য পধ্যস্ত করিয়া দিয়াছিলাম--“বিশ্ববিদ্ঠালয়-চিহিত পণ্ডিত*-- 

সমাস ম্ধাপদলোপী কণ্মধারয় । 



১০২ বাঙ্গালা ভাষা ও বাণান 

যাহা হউক, আপনার এই চিঠিতে আর একটি বর্ণাশুদ্ধি আমার 
চোখে পড়িয়া গেল, অন্ততঃ আমার কাছে ত বর্ণীশ্ুদ্ধি বলিয়াই 

মনে হইল--জানি না, আপনি প্রাকৃত বাঙ্গালার স্বাধীনতা-ঘোষণার 
নিদর্শনম্বরূপ উহা ইচ্ছা করিয়া এরূপ লিখিয়াছেন কিনা। শবটি হইল 

“ায়ী”, আপনি লিখিয়াছেন “দায়ি”; শকটি নিছক সংস্কৃত, বাণান- 

কমিটির ভাষায় “তৎসম”-_-ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠার পূর্বেও 

উহার অস্তিত্ব দেখা যায়। আপনি নিজে আপনার ব্যাকরণে বনিয়াদ কাচা 

বলিয়৷ কবুল করিয়াছেন, তাই এই সামান্য বৈয়াকরণিক উৎপাত আপনার 

উপর আপতিত হইল । অপরাধ মাজ্জনা করিবেন । 

এখন আসল কথা ক্রমে ক্রমে আরম্ভ করি। আপনি ত কৌশলী লোক; 

তাই নিজেকে ব্যাকরণে কাচা, অপগ্ডিত এবং একেবারে প্রাকৃত বলিয়া 

ঘোষণা করিয়া “সংস্কৃত” বা সাধু বাঙ্গালা ভাষার উপর বাণান-মমিতির যে 

সমস্ত উৎপাত তাহা নিব্বিবাদে মানিয়৷ লইতে “নম্ভাবে রাজী হইয়াছেন, 
এবং অন্যকেও--এমন কি মাদৃশ বিদ্রোহীকেও--উপদেশ দিয়াছেন যে, 

বাণান-লমিতির “যুক্তির জোর” না থাকিলেও তাহাদের “জোরের জোর” 

আছে, স্কতরাং মানিয়া লওয়াই “নিরাপদ”, | কিন্তু যাহাকে আপনি প্রারুত 

বাঙ্গাল! বলেন-বোধ করি, আমরা যাহাকে সচরাচর কথ্য বা চল্তি 

বাঙ্গালা বলি, তাহারই এই নামকরণ আপনি করিয়াছেন--সেখানে আপনি 

অপগ্ডিত ও অক্ষর-মোহ-নিম্মক্ত প্রাকৃতজনের দোহাই দিয়াছেন, এবং 

সেক্ষেত্রে বাণান-সমিতির নির্দেশের বিরুদ্ধে যাহাকে জাম্মাণরা বলে 

[077748797,012751677177/77 অর্থাৎ শ্বাভক্ত্য-ঘোষণা, তাহা করিতে 

নিরাপত্তার যুক্তি আপনাকে পশ্চাৎপদ করিতে পারে নাই । তাই যদি না 

করিতে পারিল, তাহা হইলে নৈরাপদ্ের যুক্তি সাধু বাঙ্গালার ক্ষেত্রেই বা 
চলিবে কেন? জানি নাকি অপরাধে “সাধু” বাঙ্গালা আপনার সহানুভূতি ও 

শ্রদ্ধা হইতে বঞ্চিত হইল। সাধু বাঙ্গালা ত আর কোন অপরাধ করে নাই 
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--বঙ্গভাষাভাষীদিগের নানাবিধ প্রাকৃত বুলি বা 9191606এর একটা 
সর্ধজনবোধ্য ০010700) 000) বা 90101001) 00010 হ্ষি করিয়াছে মাত্র | 

এই এঁক্যসাধন প্রচেষ্টা যে আধুনিক জন-গণ-মন-অধিনায়কদিগের বিষদৃষ্টিতে 
পতিত হইল, ইহা খুবই বিচিত্র বটে। কিমা্চ্ধ্যমতঃপরমূ ! 

তবে নৈরাপদ্য যুক্তির প্রনঙ্গে একটা কথা চুপি চুপি এইখানে আপনাকে 
বলিয়। রাখি । কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োজিত বাণান-সমিতিকে 

আপনি যতটা সর্বশক্তিমান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, ততটা বান্তবিকই কিন 

সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ ঘটিয়াছে। সত্য কথা বলিতে, 

বাঙ্গালী জাতি লালদীঘীর ০:01709096 যেমন নির্ব্বিবাদে মানিরা লইতে 

পারে নাই, তেমনই বাঙ্গালা ভাষাও গোলদীঘীর ০::0109006 যে নির্ধরিবাদে 

মানিয়া লইবে, এমন কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। বাণান-সমিতির 
এই সমস্ত অপ্রত্যাশিত ও একান্ত অধাচিত, অনাহৃত ও অনাবশ্যক প্রস্তাব 

সাধারণ্যে প্রকাশিত হইবার পর হইতেই এবিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা ও 
আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে; এখন ত 7769৪ এবং 01907) এবিষয়ে 

মুখর হইয়া! উঠিয়াছে; বহু গণ্যমান্য বঙ্গসাহিত্যে লক্বপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি 
সাধু বাঙ্গালা ভাষার শবের ৪৪১৮1৪০ বাণান খাম্থা পরিবর্তন করিয়া ভাষাক় 

বিশৃঙ্খলা স্থষ্টির তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন; বাণান-সমিতির কর্ণধারগণ 

জনমতের এই বিক্ষোভ দর্শনে চিন্তিত হইয়া ছুই একজন হোৌম্রা-চোম্র! 
ব্যক্তিকে তাহাদের সপক্ষে পাওয়া যায় কি না, এই চেষ্টায় ছুটাছুটি 
করিতেছেন; তাহাদের কেমাল পাশা-০০1)16% কিব্ধিৎ প্রশমিত হইয়াছে ; 

এতদিন পরে শুনিতেছি যে ৪€০ 768301087)1210993-এর মাহাত্ম্য তাহারা 

হৃদয়পম করিতেছেন । যাহা হউক, 39৮০: 1869 01080095911 

তাছাড়া, “পপ্ডিত” বলিয়া আপনি যতটা বিনয়পূর্বক সমীহ প্রদর্শন 
করিয়াছেন বাণান-সমিতির সাশ্গণকে--ততটা সমীহ আমি প্রদর্শন করিতে 

পারিতেছি না। কারণ বোধ হয়, গু'দ0 01 & 61809 080 10659: 8£9০ 
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-_অর্থাৎ ইউরোপের ও ভারতবর্ষের কিছু কিছু ভাষা! আমিও কথঞ্চিৎ 
জানি বলিয়া! ছিটে-ফোটা পাণ্ডিত্যের অভিমান আমার নিজের মধ্যেও বিরাজ 

করিতেছে কিনা তাই। স্থতরাং বিশ্বপপ্ডিতদ্বিগের 1056 91:16 বা আগবাক্য 
নির্ষিবাদে হজম করিবার প্রবৃত্তি আমার হয় নাঁ-এমন কি নৈরাপদোর 

থাতিরেও হয় না। তাই তর্কের আসরে অবতীর্ণ হই; এবং কচ.কচি করি। 
যাহা হউক, এ পধ্যস্ত ত শুধু প্রাসঙ্গিক কথা বলিলাম; এখন 

ভাষাতত্ব সম্বন্ধে এবং বিশেষতঃ বাঙ্গালা ভাষার শব্যোজনা ও উচ্চারণ 

সম্বন্ধে এই চিঠিতে এবং আষাটের “প্রবানী”-তে আপনি যাহা লিখিয়াছেন, 

সে সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলি। 
প্রথমত: আপনি একটু ০907701%10 করিয়াছেন যে, বাঙ্গালাতে প্রচলিত 

সংস্কৃত (বা তৎসম ) শবে অক্ষরই শুধু সংস্কৃতান্থযায়ী হয়, উচ্চারণ বহু 
স্থলেই হয় নাঁ_“কেবলমান্র অক্ষরবিন্যাসেই তৎসমতার ভান করা হয় 
মাত্র ৮ এবং ইহার কারণও আপনি তৎক্ষণাংই দেখাইয়াছেন, “বাংলা 

লেখার অক্ষর বানানের নিজ্জীব বাহন কিন্ত রসন! নিজ্জীব নয়--অক্ষর যাই 
লিখুক, রসনা আপন সংস্কার মতোই উচ্চারণ করে চলে।” কারণ ঠিকই 
দেখাইয়াছেন; তবে শুধু বাঙ্গালা ভাষাই যে এই অপরাধে অপরাধী এমত 
নহে, সমস্ত জীবস্ত ভাষারই এই অবস্থা--বর্ণবিন্তান মোটামুটি ঠিক থাকে 
কিন্তু উচ্চারণরীতি দেশ ও কালভেদে সততই পরিবন্তিত হয় । এই হেতুই 
বর্ণের অপর নাম অ-ক্ষর, অর্থাৎ অপরিবর্তনীঘ্ঘ । এই বিষয়ে ০071001210 

করিয়া কোন লাভ নাই । এটা একটা অবিসংবাদিত 8০৮, ইহাকে মানিয়া 

লইতে হইবে । কোন জীবন্ত ভাষাকেই [790660 কাঠামতে আবদ্ধ 

করিয়া রাখা যায় না । কিন্ধ যদি উ্টাটাই ধরিয়া লওয়া যায়, অর্থাৎ যেমন 

যেমন উচ্চারণের পরিবর্তন ঘটিবে, তেমন তেমনই বাণানও বধলাইতে হইবে, 
তাহা হইলে কি 799১০] ০01 €00£598 উপস্থিত হয়, তাহা | সহজেই 

অঙ্থমেয়। এই প্রনঙ্গে কিছুদিন হইল জনৈক ইংরাজ লেখক বলিয়াছেন : 
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কথাটা খুবই খাঁটি। তবে একথা স্বীকার করা যাইতে পারে যে যখন 
রূপ ও ধ্বনির অসামপ্তশ্য অত্যন্ত বিশী হইয়া ঈাড়ায়, তখন কতকটা সাম্ঞ্রশ্ত- 

চেষ্টা মন্দ নয়। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ, সপ্পর্ণ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপরে 
প্রতিষ্ঠিত এবং স্থবিন্ন্ত সংস্কৃত বর্ণমালার উপরই বাঙ্গালা ভাষ ফাড়াইয়! 

আছে বলিয়া বাঙ্গালা ভাষার ধ্বনিতে ও বূপেতে মারাত্মক প্রভেদ দাড়ায় নাই, 
যেমন দাড়াইয়াছে অসম্পূর্ণ ও সংক্ষিপ্ত রোমক বর্ণমালার উপর প্রতিষিত 
ইউরোপীয় ভাষাগুলিতে, এবং ইংরাজীতে ত ইহার নিদর্শন একেবারে চরম । 

এক হিন্দুস্থানী অধ্যাপক নাকি একদা বলিয়াছিলেন, “আংরেজী বাত বহুত, 

তাজ্জব বাঁত হৈ; আংরেজ লোগ বোল্তে হৈ" 'নালিজ (2০151-এর হিন্দী 
বিকৃতি ), ওর লিখতে &ে “কৃ-নাঁউ-লে-ড-গেঃ (-0-০--1-0-4-৫-৪)1% 

বাঙ্গালাতে ধ্বনি এবং রূপের মধ্যে এমন কোন গুরুতর তালাক অগ্যাবধি হয় 
নাই। শুধু যা কিছু গোলমাল এবং অস্থবিধা হয় তাহা এই কারণে যে, 
সংস্কৃতের বর্ণমালার কয়েকটি বর্ণের ধ্বনি বাঙ্গালাতে পরিবত্তিত হইয়া! গিয়াছে। 



১০৬ বাঙ্গাল! ভাষা ও বাণান 

্বরবর্ণের মধ্যে অ ( সংস্কৃতে উচ্চারণ, হ্ম্ব-আ ), খ ( সংস্কৃতে উচ্চারণ, 
রূ-র্-রু )৯ ( সংস্কতে উচ্চারণ ল্-ল্-ল্), এ ( সংস্কৃতে 91001095০08 বা 

সন্ধাক্ষর, উচ্চারণ অ অর্থাৎ হৃত্ব-আ1+অস্ত+স্থ যু), এ ( সংস্কৃতে উচ্চারণ, 

দীর্ঘ আ+-অন্তঃস্থ মূ), ও (সংস্কৃতে সন্ধ্ক্ষর, উচ্চারণ অ অর্থাৎ হুস্ব-আ+ 
অস্তঃস্থ ব), এবং ও ( সংস্কৃতি উচ্চারণ, দীর্ঘ আ+অস্তঃস্থ ব)--এইগুলির 
ধ্বনি বাঙ্গালাতে পরিবন্তিত হইয়া গিয়াছে; তাছাড়া, হৃত্ঘ-দীর্ঘের প্রভেদও 

খুব বেশী রক্ষিত হয় না। "'অ” ত হৃত্ব-আ হইতে পরিবত্তিত হইয়৷ গিয়া 

একেবারে নৃতন একটা “অ” ধ্বনি স্থষ্টি করিয়াছে । ঝ ৯ ত ব্যঞ্তন রিলি-তে 
পরিণত হইয়াছে; পশ্চিম ভারতে খ রু-তে পরিণত হইয়াছে ; যেমন, “রাধা- 
কুষ'*-কে তথায় বলা হয় “রাধাক্র,ফ? “অমৃতাঞ্জন” ওষধটির বিজ্ঞাপনে দেখা 
যায় “অয্তাপ্গন,' ইত্যাদি। “এ”, “৪” ত সন্ধ্ক্ষর বা 61018,008-এর 

ধ্ম একদম পরিত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র এক একটি ৪1707)1 দ০৪]-এ পরিণত 

হইয়াছে। “এ” “৪, ৫100,00£ রহিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু উহাদের উচ্চারণ 
সংস্কৃতান্ুরূপ নহে; হিন্দীতে উহাদের উচ্চারণ অনেকট! সংস্কতানুযায়ী । সংস্কৃত 

উচ্চারণ জানা থাকিলে আর সংস্কত ব্যাকরণের সন্ধির অদ্ভুত রূপাস্তরগুলি অদ্ভূত 
মনে হয় না। তখন সহজেই বুঝা ঘায় যে, দেব+খধিঃ» দেবষিঃ; মহা+ 

খষি: - মহর্ষি: ; নে+অনম্ - নয়নম্; নৈ+ অক: » নায়কঃ; ভো+অলম্ 
ভবনম্; পৌ+অক:- পাবক:; ইত্যাদি কেন হয়। তাছাড়া, বাঙ্গালাতে 
আরও একটি স্বরধ্বনি দেখা যায়--“০৪৯৮-এর ধ্বনি--যাহা সংস্কতে ছিল না 

সুতরাং সংস্কৃত বর্ণমালায় বাহার কোন প্রতিরূপ নাই; কাজেই বাঙ্গালাতে 

কোথাও “এ” দিয়া, কোথাও য-ফলাতে আকার দিয়া ইহ প্রকাশ করা হয়। 
ব্যঞনবর্ণের মধ্যে ছুই “ন”, তিন “স»? ছুই “বৰ”, ছুই “জ”-এর উচ্চারণ 

একই রকম হইয়া। গিয়াছে, অস্ততঃ অধিকাংশ স্থলে; ও, ঞ-এর উচ্চারণ 

প্রায় উঠিয়া গিয়াছে ; ক্ষ, ব-ফলা, ম-ফলা, য-ফলারও উচ্চারণ পরিবত্তিত 

হইয়! গিয়াছে । মোটামুটি এই ব্যাপার। 
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ব্যাপার কিছু গুরুতর নহে। বর্তমানে ষে রূপের যে ধ্বনি ব। 

৪00100-58106 দীড়াইয়াছে, তাহাই মানিয়া লইতে হইবে; যেখানে একই 

ধ্বনির একাধিক রূপ দীড়াইয়াছে, সেখানেও বেশী মাথা ঘামাইবার 

দরকার করে না; ব্যবহার এবং প্রয়োগের “অমোঘ শাসন” বাঙ্গালাতেও 

অন্তভাষা অপেক্ষা কিছুমাত্র কম নহে; তদহ্ুসারে “ন” “নই থাকিবে, 

"ণ) “ণ”-ই থাকিবে, কোনটাকেই বিতাড়িত করিবার দরকার নাই; 

কারণ, বাঙ্গালাতে অসংখ্য সংস্কৃত ও সংস্কৃতমূলক শব আছে (অর্থা 

তৎসম ও তপ্তব ), তাহাতে তিন “স্”, ছুই “ন”” ছুই “জ”, ইত্যাদি বিরাজ 
করিবেই। কেবল একদম অসংস্কৃত শব্ষে কোন একট! রূপ প্রচলনের 

চেষ্টা চলিতে পারে--মান্র সেই সব স্থলে, যেখানে রূপের এখনও 

8081)11))) পাড়ায় নাই। 

প্রাচীন ভাষা হইতে আহত বর্ণমালার এইবপ ধ্বনিবিকারের উদাহরণ 

যে শুধু বাঙ্গালাতেই আছে, এমন নহে; সমস্ত জীবন্ত ভাষাতেই আছে। 
ইউরোপীয় ভাষা হইতে দুই একটি উদাহরণ দিলে বোধ করি অপ্রাসঙ্গিক 

হইবে না। ধরুন, লাটিন বর্ণমালার “০” অক্ষর; ইউরোপীয় নানা ভাষাক়্ 

ইহার নানাবিধ ধ্বনিবিকার ঘটিয়াছে। ইংরাজীতে “০” একেবারেই 

অনাবশ্যক অক্ষর-_হয় ইহ] “0.৮ নয় “৪”-_তা বলিয়া বাঙ্গালায় “৭” বজ্জনের 

ন্যায় ইংরাজীতে “০, বজ্জনপ্রচেষ্টা প্রকট হয় নাই--১০৮1০০-ই লেখে 
%800001)” লেখে না) “015111776100৮-ই লেখে 48151190100” লেখে না । 

ফরাসীতেও তদ্রপ “০৮-এর দ্বিবিধ উচ্চারণ; তবে “৪” উচ্চারণের সময়ে 

০-এর নীচে একটি ০৪৫18 (০) ব্যবন্ত হয়--৪১ ০, এবং ॥-এর পূর্বে ০ 

বমিলে। জানম্মাণেও তদ্রপ) “৮ এবং ৭6৪৮1  ইটালিয়ানেও তদ্রুপ, 4৮০) 

এবং পচ (যেমন, [)০০৪-এর উচ্চারণ, দুচে)। স্পানিশেও তদ্রুপ “৮ এবং 

“থ” ( যেমন, 0০7869৪-এর উচ্চারণ, থে্ভীস্তেস্)। আবার আর একটা 

মজার জিনিষ আছে। ইউরোপীয় প্রায় প্রত্যেক ভাষাতেই “৮”-এর ধ্বনি 



১৩৮ বাঙ্গালা ভাষা ও বাণান 

আছে কিন্তু বপ নাই। কত রকমে *চ* ধ্বনি প্রকাশ কর! হয় তাহা 
ভাবিলে আশ্চর্য হইতে হয়। ইংরাজীতে “০৮৮ ফরাসীতে “৮০15 

জান্মাণে “6০ (যেমন, “কাম্চাট কা”লেখা হয় [907690118009), পোলিশে 

“০৪১, হাঙ্গেরিয়ানে “০৪ ইত্যাদি নানা ভাবে নানা বর্ণলমবায়ে “চ” ধ্বনি 

প্রকাশ করা হয়। তেমনি “জ” ধ্বনি ; ইংরাজীতে “]%এর জ-ধ্বনি হওয়ায় 

স্ববিধ! হইয়াছে, কিন্তু ফরাসীতে ও পোর্ট,গীজে 1:20, জার্মাণে ও ইটা- 
লিয়ানে 3" য (যেমন, 67৮-র উচ্চারণ য়েনা, 40৮০০1০-র উচ্চারণ আয়াচ্চো), 

স্পানিশে )-জান্মাণ ০, (বা খ্ খ.খ.ধ্বনির মত কতকটা ), ইত্যাদি 

হওয়াতে তাহার্দিগকেও অন্য পন্থা অবলম্বন করিতে হইয়াছে যেমন, “জগ ধ্বনি 
বুঝাইতে ফরাসীতে “৭)৮ জাম্মীণে “03০1)” ব্যবহৃত হয়, ইত্যাদি । জাশম্মাণে 

ঘস্লাটিন £ "-লাটিন «১ 2-" ৪ হইয়। গিয়াছে । ইহাতে 90111791817 

করিয়া কি হইবে ? বন্তমানে যে ভাষায় বর্ণরূপের যে ধ্বনি প্রচলিত তাহাই 
মানিয়া লইতে হইবে। বস্তুতঃ বাঙ্গাল! “সাধু” ভাষার “তৎসম” শবের 
বর্ণমালাই যে প্রবঞ্চনার দায়ে দোষী হইয়া আপনার বিচারে “অসাধু” বলিয়া 
বিবেচিত হইবার যোগা * তাহা নহে; সমস্ত জীবস্ত ভাষার "প্রচলিত 

বর্ণমালাকেই এ বিষয়ে আসামী করা যাইতে পারে । 

* “বাংলাভাষা শব্দ সংগ্রহ করে সংন্গত ভাগার থেকে, কিন্ধ ধ্বনিটা তার স্বকীয়। 
ধ্বনিবিকারেই অপত্রংশের উৎপত্তি। বানানের জোরেই বাঁংলা আপন অপভ্রংশত্ব চাপা 
দিতে চাঁয়। এই কারণে বঞ্লাভানার অধিকাংশ বানানই নিজের ধ্বনিবিজ্রোহী ভুল 
বানান 1."** বর্ণপ্রলেপের যোগে নবণত্ প্রমাণ ক'রে দেবার চেষ্ট! ক্রমাগতহ চলছে।**" 
আমরা বাংল| ভাষায় তংলম শব্দের দাবী করে থাকি কৃত্রিম দলিলের জোরে)” 

শ্রীরবীজ্ নাথ ঠাকুর, “বাংলা বানান?? ( “প্রবাসী? পৌষ, ১৩৪৩ )। 

“আমাদের দেশের পূর্বতন আদর্শ ুব বিশুদ্ধ । বানানের এমন থাটি নিয়ম পৃথিবীয় 
অন্ক কোনে! ভাষায় আছে ক্লে জানিনে। সংস্কৃতি ভাষা খুব সুক্ষ বিচার করে 
উচ্চারণের সঙ্গে বানানের সন্ধ্যবহার রক্ষা করেছেন । একেই বল! যায় 1501)935, 

ঘধার্থ সাঁধৃতা। বাংল! সাঁধুত।বাকে 190956 ভাষা বলা চলে না, মাতৃভাষাকে সে 
প্রবচন! করেছে ।” রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, “বানান-বিধি”। (“ প্রবাসী! আঁষা়ি, ১৩৪৪)। 
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দ্বিতীয়তঃ, “তন্তব”, বা খাঁটি দেশজ, এবং বৈদেশিক ভাষ! হইতে আগত 
বাঙ্গাল! শব সম্বন্ধে উচ্চারণীনুযায়ী বাণান করা বিষয়ে যে প্রস্তাব আপর্নি 

অনুমোদন করেন, সে সম্বন্ধেও প্রসঙ্গতঃ উপরেই অনেক কথা বল হইয়াছে । 

তবে যেখানে বুৎ্পত্তি বুঝিবার পক্ষে বিশেষ কোন ব্যাঘাত ন1 হয়, সেখানে 

উচ্চারণান্্যায়ী বর্ণবিন্যাসের চেষ্টা করা যাইতে পারে ; বস্ততঃ তাহা করাও 

হইয়া থাকে, লিখি “বিড়াল” আঁর পড়ি “মেকুর”, এ রকম বড় একটা দেখা 

যায় না। 

“প্রবাসী”-র প্রবন্ধে “ইলেক্”-এর উপর আপনি খুব খডগহন্ত হইয়াছেন 

দেখিতে পাইলাম---গকারের পক্ষে ওকালতী করিতে গিয়া* ; কিন্তু খড়গহন্ত 

হইবার কোন কারণ দেখি না) কারণ, ইলেক্টা কেহ খাম্থা দেয় না, 

যেখানে কোন বর্ণ লোপ পাইয়াছে বা 9119)00. হুইয়াছে, সেইখানেই বর্ণ- 

লোপের চিহ্নম্বরূপ ইলেক্ দেওয়া হয়। যেমন “হইল”-এর “ই” লোপ 

হইয়া “হ'ল” ভাবে লেখা হয়__আপনারা রাঢ়দেশে ই-কারের লোপ হেতু 
তাহার পূর্বববত্তী অ-কারকে ও-কার ভাবে উচ্চারণ করেন- যেমন আপনারা! 
পশ্চিমবঙ্গে মছ্য- ম+ই+-দ্দ ( পূর্বববঙ্গে উচ্চারিত )-কে “মোদ্দো॥ বলেন। 
আপনারা বলেন “হোলো) আমরা পূর্বববঙ্গে বলি “হইল । সে যাহাই 

হউক, ইলেক্টা যে একটা নিরর্থক 0103616860 0101921006--শুধু 

₹6290100 0 টিকা টা নি চি একথা বল! চলে না। 
টু কপ পপ তত পাত পাত শা শা পাশ সপ পিশপিপিশিত পদ পাশ পাশ? 

* “যে প্রাকৃত বাংলা ভাষা সম্প্রতি সাহিত্যে চিরািসি থেকে উপরের পংক্তিতে 
উঠেছে, তার উচ্চারণ ওকারবহুল একণ| মানতে হবে। অনেক মেয়েদের চিঠিতে 
দেখেছি তাদের ওকারভীতি একেবারেই নেই। তারা মুখে বলেন হোলে!” লেখাতেও 
লেখেন তাই। কোরচি, কোরবো, লিখতে ট্াদের কলম কাপে না। ওকারের স্থলে 
অধকুওলী ইলেক চিহ্ন ব্যবহার করে তারা এ নিরপরাধ শ্বরবর্ণটটার চেহারা চাপ! দিতে 
চান না। বাংলা প্রাকৃতের বিশেষত্বঘোষণার প্রধান নকিব হৌলো এ ওকার, ইলেক 
চিহ্কে বা অচিহ্কে ওর মুখ চাঁপা দেবার ষড়যন্ত্র আমার কাছে সঙ্গত বোধ হয় না” 
শীরবীজরনাথ ঠাকুর, “যানান-বিধি?? (“প্রবসী, ?? আষাঢ়, ১৩৪৪)। 
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ইংরাজীর 80086000176 ৪ (৪১-এর যে ইলেক্ তাহাও এই কারণেই সপ্তাত। 

ফরাসী ০17081000 চিহ্ন, যেমন 0৪৫, তাহাও বহুল পরিমাণে 61181010 

হুইতেই উতদ্তত; লাটিন 86446 হইতে 010 [010001) 0686; তারপর 

৪ লোপ হইয়! 8/৪_-এই একই মূল হইতে ইংরাজী 7১658৮। শুধু ইলেক্ 

বা 9119107-এর বিষয়ে নহে, অনেক বিষয়েই শবের বর্তমান রূপে প্রাচীন 
রূপের 8৪61০ বর্তমান রহিয়াছে, এবং ভাষার বুৎপত্তি বুঝিবার পক্ষে 

ও ইতিহাম জানিবার পক্ষে, সেই সব অনুচ্চারিত ₹3612৪-এরও যথেষ্ট মূল্য 

আছে। যে ইংরাজী “0০5৮৮ শবের ইয়াঙ্কি সংস্করণ “97:০৮ রূপে 
আপনি খুব উল্লাস প্রকাশ করিয়াছেন দেখিলাম *--বোধ করি 1,019] 

০০8:৪৪-এর দৃষ্টান্ত অবলোকন করিয়া-_তাহারও "1৮ অক্ষরদ্বম আকাশ 

হইতে পড়ে নাই, উহার মূল ভাষার ভিত্তিভূমিতেই শিকড় গাড়িয়! রহিয়াছে 
_ ম্যাংগ্ে-স্যাকসন 0/47/, জান্মাণ 8৮7৮ হইতেই এই শবের উদ্ভব । 

মূলের সহিত সম্বদ্ধ বলিয়া হয়ত এই দৃষ্টিকটু “৮১:08, রূপই বাচিয়া 

থাকিবে, এবং হয়ত ইয়াঙ্কিস্থানের অমূলক “6১:৪৮ রূপটি কিয়দ্দিন পরেই 
তাহার 070110-লীলা সংবরণ করিবে ! ভাষার রাজ্যে কখন যে কি হয় 
কিছু বল! যায় না। ইলেকের বিষয় এই পর্যন্ত । 

বস্তুতঃ উচ্চারণান্ুযায়ী বাণানের 10901 একবার পাইয়। বসিলে শ্রাদ্ধ 

কতদূর গড়াইতে পারে, তাহা! আজকালকার “তরুণ” ব্যাকরণবজ্জিত 

লেখকগণের “যামোন,” “ত্যামোন,” “খ্যামোন,” ইত্যাদি রূপই দেখাইয়া 

* “মাকিনদেশীয় ব|নানে 09821] শব্দ থেকে তিনটে বেকার অঙ্গর বর্জন 

ক'রে বর্ণবিষ্তামে যে পাঁগলামির উপশম করা হলে। আমাদের রাজত্বে সেটা গ্রহণ 
করবার যদি বাঁধা না থাকত তা হলে নেই সঙ্গে বাঙালির ছেলের অঙীর্ণ রোগের সেই 
পরিমণি উপশম হতে পাত্ত। কিন্তু ইংরেঙগ আচারনিষ্ট, বাঙালির কথ! বলাই বাগুলা। 
“এই সম্বন্ধে রাজায় প্রজায় মনোভাবের সামগ্রন্ত দেখ! যায়।?) শীরবীন্্রনাথ ঠাকুর, 

“বানান-বিধি” (“প্রবানী,” আধা, ১৩৪৪)। 
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দিতেছে। ইহার উপরে আবার বন্ধুবর স্থনীতি চাটুষ্যে মহাশয় বলেন ষে, 
“ঘব”-শব্দজ যাবতীয় কথা “জ” দিয়া লেখা উচিত, অর্থাৎ এবার 

আর যেমন তেমন নহে--একেবারে “জ্যামোন্” ৷ তাই ত আমাদের ন্তায় 
বঙ্গদেশীয়গণ অর্থাৎ বাঙ্গালগণ রাঢ় ও সুক্ষ প্রদেশের এই সব কাগ্কারখানা 

দেখিয়া “ক্যাবোল্” ভাবিতেছে--“কাণ্ডোডা হইলে ক্যামোন্ ?” (“হইলে”-র 
উচ্চারণ সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য আমাদের অর্থাৎ বাঙ্গালদের “হ*” উচ্চারণ রাটীয় 

উচ্চারণ নহে, অতটা মহাপ্রাণ নহে) ইহার 068799% ০1015819706 আমি 

দেখি ফরাসী 88018690 1-এ )। 

বস্ততঃ আপনার প্রস্তাবিত প্রার্কত বা্গালার বর্ণবিস্যাসে উচ্ছ জবলতা- 
দমনপ্রচেষ্টা (যে প্রস্তাবের ফলেই শুনিতে পাই বাণান-সমিতির উদ্ভব ১ 
এবং আপনার অনুমোদিত ঠিক ঠিক উচ্চারণানুযায়ী বর্ণবি্যাস-প্রচেষ্টা-_-এই 

ছ্বিবিধ প্রচেষ্টা পরম্পরবিরুদ্ধ; কারণ, উচ্চারণবৈষম্য থাকিবেই এবং 

তদমুসারে বাণান করিতে হইলে বাণানেও বৈষম্য হইবে এবং তজ্জনিত 

উচ্ছ হ্খলতা বা বিশৃঙ্খলা অবশ্ঠস্তাবী। ইহাদের মধ কোন না কোন 
স্থানে 007771070177189 করিতেই হইবে; এবং তথাকথিত “সাধু” ভাষ। 

এই ০০02)[020189-এর উপরই প্রতিষ্ঠিত। আপনি যে এই সাধুভাষার 

প্রতি এতটা বিরূপ কেন, এবং ইহার প্রতি আজকাল আপনি ষে 

এতটা বিদ্রপবাণ বর্ষণ করেন কেন, তাহা সত্যই আমি বুঝিতে 
পারি না। 

এই প্রসঙ্গে মনে পড়িল ষে সাধুভাষার উৎপত্তি সন্বন্ধে, অন্ততঃ 

সাধুভাষায় ব্যবস্বত বাঙ্গালার ক্রিয়াপদগুলির উৎপত্তি সম্বন্ধে, এই আধা 
মাসের “প্রবাসী”-র প্রবন্ধে আপনি একটি অতি বিচিত্র ৮7০০ খাড়া 

করিয়াছেন। আপনি লিখিয়াছেন, 
“অল্প কিছুকাল মাত্র পূর্বে গড়-উইলিয়মের গোরাদের উৎসাহে পণ্ডিতের 

যে কৃত্রিম গন্য বানিয়ে তুলেছেন, তাঁতে বাংলার ক্রিয়াপদগুলিকে 



১১২ বাঙ্গালা ভাষা ও বাণান 

আড়ষ্ট করে দিয়ে তাকে যেন একটা ক্লাসিকাল মুখোন পরিয়ে সাস্বনা 
পেয়েছেন; বলতে পেরেছেন, এটা সংস্কৃত নয় বটে কিন্তু তেমনি প্রাক্ুতও 

নয়।” 

এটা খুব মৌলিক আবিফার বটে । এই 01)9০079-টি বিখ্যাত স্কচ, 

দার্শনিক 10891 ১১৮০%৪:৮-এর সংস্কৃত ভাষা উৎপত্তির 6)০০:)-টিকে 

স্মরণ করাইয়া দেয়। তিনি নাকি বলিয়াছিলেন, সংস্কৃত ভাষা কুত্রাপি 

কম্মিনকালেও ছিল না; উহা কতিপয় ভারতীয় পণ্ডিত ষড়যন্ত্র করিয়া 

বিদেশীদিগকে জব্দ করিবার নিমিত্ত “২” “$* প্রভৃতির দ্বারা কণ্টকিত 

করিয়া দুর্ব্বোধ্য করিবার অভিপ্রায়ে স্থগ্ি করিয়াছে। 

আপনার এই 689০7-টিও তদ্বৎ। আমার ত ধারণা যে মৃত্যুর 

বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপকদিগের আর যত 

দৌষই থাকুক না কেন, নৃতন ভাষা মণ্তিফ হইতে স্থষ্টি করিবার স্পুর্ধা, আধুনিক 
বিশ্বপঙিতদিগের স্ায় তাহাদের ছিল না; এবং সেইজন্াই বিশেষ্য বিশেষণ 

ব্যবহারে তাহারা যতই সংস্কৃত ঘেষা হউন না কেন, ক্রিয়াপদের বিভক্তি 

ব্যবহারে একেবারে প্রচলিত বাঙ্গালা প্রয়োগই তাহারা অব্যাহত রাখিয়াছেন, 

কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করেন নাই। তাই তাহাদের হস্তে “কোকিল- 

কলালাপবাচাল ম্লয়ানিল উচ্ছলচ্ছা করাত্যচ্ছনি্ঝ রাস্তঃকণাচ্ছন্ন হইর! 

আসিয়াছে” । ওদিকে মলয়ানিলের যতই সংস্কৃত দাপট থাকুক না কেন, 

আমিবার সময় একেবারে বাঙ্গালা হইমাই “আসিয়াছে” । তাহারা “এসেছে” 

না লিখিয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু তাহাতে তাহাদের কোন দোষ ধরা 

যায় নাকারণ, “এসেছে” একটা 01416500109] 10200 মাত্র, যেমন 

“আইছে” আর একটা 91816961091 19100, “আইসাছে” আর একটা 

0181506109] 192093 সুতরাং গ্রারুত বাঙ্গালারই শিষ্টপ্রয়োগে এই সব ঠিযায 

তাহারা ব্যবহার করেন নাই । পূর্বেই বলিয়াছি, বঙ্গভাষাভাষী দ্দিগের বিবিধ 

01915061091 1010-এর সমহয়ক্ষেত্র সাধুভাষায় প্রচলিত ক্রিয়াপদের রূপ? 



পঞত্জালোচণা ১১৩ 

অথবা উপ্টাভাবে বল! যাইতে পারে যে, এই সাধুভাষার ক্রিয়াপদের রূপই 
₹0109/590 হইয়া বাঙ্গালার বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছে, 
যেমন সংস্কৃত ভাষা ৮91£871290 হইয়া নানাবিধ প্রারুতে পধ্যবসিত 

হইয়াছে । বস্ততঃ বাঙ্গাল! ক্রিয়্াপদের এই যে সাধুভাষার ব্ূপ-_ 
করিয়া, করিলাম, করিব, করিতেছি, করিতেছিলাম, করিয়াছি, করিয়াছিলাম, 

করিতে, করিবার, করিলে, ইত্যাদি--ইহাদের সৃষ্টির জন্য গড়-ইউলিয়ম 
কলেজকে “অপরাধী” (৫) করিলে কিঞ্চিৎ অন্যায়ই কর] হয়। কারণ, চণ্তীদাস, 

কৃত্বিবাস, কাশীরাম দাস, প্রভৃতি এই সব রূপ ভূরি ভূরি ব্যবহার 

করিয়াছেন--অথচ ইহাদের কেহই যে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে অধ্যাপকতা 
করিতেন, ইহা অস্ততঃ আমার ত জানা নাই। 

আর দুই একটি কথা বলিয়াই আমার এই সুদীর্ঘ পত্র সারা করি । 

অকারাস্ত শব্দের হসম্ত উচ্চারণ বাঙ্গালাতে প্রায় সর্বত্রই হয়; শুধু ঘ্যক্ষর- 

বিশিষ্ট বিশেষণ শবে প্রায়ই হয় না--এই যে নিয়ম আপনি দেখাইয়াছেন, 
ইহা অতি স্থপরিচিত নিয়ম; ইহার সঙ্গে এটুকুও যোগ করা যাইতে পারে 
যে, শেষের অকারাস্ত অক্ষরটি যুক্তীক্ষর হইলে হসন্ত উচ্চারণ হয় না এবং 

সংস্কৃত “ক্ত”*প্রত্যয়-নিষ্পন্ন বিশেষণ শব্দ সচরাচর হসস্ত উচ্চারিত হয় না। 

কিন্ত এই নিয়মটির ফলে যে সিদ্ধাস্তে আপনি উপনীত হইয়াছেন বাণান 

সম্বন্ধে, আমার নিজের সিদ্ধান্ত তদ্ধিপরীত। আমি বলি ( এবং আমার ন্যায় 

আরও অনেকেই বলেন ) যে, যখন এইরূপ একটি স্থম্পই্ নিয়মই পাওয়া 
যাইতেছে, তখন অ-কারাস্ত যে প্রচলিত বাণান তাহা রাখিলেও কোন ক্ষতি 
নাই ; ০0065 হইতেই বিশেষণ কি না বুঝা যায়, এবং তদন্ুযায়ী উচ্চারণ 

করিতে কোন অস্বিধা হয় না। ৃতরাং, দৃষ্ান্তস্বরূপ, “মতন” শব্দ হইতে 
উৎপন্ন যে “মত” শব্ধ, তাহাকে “মতো” লিখিবার কোন আবশ্কত! নাই ; 
“মন্4-(ভাবে) ক্ত* দ্বারা যে বিশেষ্য “মত” শব্ধ সিদ্ধ হয়, সে শব্দ হইতে 

ইহার পৃথক্ উচ্চারণ সহজেই ধরা যায়। 
৮ 



১১৪ বাঙ্গালা ভাষা ও বাণান 

আর একটি কথা আপনি লিখিয়াছেন, সংস্কৃত “এব” (কিংবা 
“হি” ) শবের অপভ্রংশ “ই, এবং সংস্কৃত “অপি” শব্দের অপত্রংশ “ও 

--এই অবায়দ্ধয় সম্পর্কে। আপনার মতে এই «ই» এবং “ও” 
এই 7870016-ছয় বাঙ্গালা শব উচ্চারণ করিবার "মুদ্রাভঙগীর সক্কেতচিহ” 

মাত্র।* আমার ত তাহা মনে হয় না। ইংরাজীতে “০£ যেমন অনেক 

সময়ে ভাঙ্গিয়! চুরিয়া “০১৮ কূপ ধারণ করে, কিন্তু তাহাতে উহা ষে 
+০%-ই তথ্বিযয়ে কোন সন্দেহ নাই; সেইরূপ ”ই” এবং “ও” 
একেবারেই “এব” এবং “অপি*শ-ছোট্র হইয়া গিয়াছে বটে, কিন্ত 

ইহাদের সার্থকত্বও ঘুচে নাই, অব্য়ত্বও ঘুচে নাই । ইহারা স্বতন্ত্র শব্বই, 
তবে বিশেষ্তের কিংবা! বিশেষণের কিংবা ক্রিয়াপদের সঙ্গে ব্যবহার হয় এই 

মাত্র তফাৎ । পূরাপূরি যে অব্যয় শব “এব” এবং “অপি”, তাহারাও 
এইরূপই অন্ত শব্দের সাহচরধযই করিয়া থাকে; “আকাশস্থো নিরালম্বঃ 

ভাবে খাড়া দাড়াইয়া থাকে না। তাই ঘ্দি হয়, তবে উক্ত 7৪7101০-দয়ের 

অস্তিত্ব ঘুচাইবার জন্ত আপনি এত লালায়িত কেন? এবিষয়ে আমি 
ত কোন কারণই দেখিতে পাই না। 

আবার উপ্টাদ্িকে বিবেচনা করিয়া দেখুন। আপনার কথা ও যুক্তি 
মানিয়! লইয়া যদি “যখনই”, “তখনই”, “আমারও”, “কাহারও”, “কোনও” 

“কখনও” ইত্যাদিকে “যখনি”, “তখনি”, “আমারো”, “কাহারো”, 
“কোনো”, “কখনো”, ইত্যাদি লিখি, তবে “ভাতি ( ভাতই ) বাঙ্গালীদের 
প্রধান খাহ্য, তবে মাঝে মাঝে তাহারা ছুধো 1 ( ছুধও ) খাইয়া থাকে, আবার, 
স্ব পীসীপ্ষ তত এপ 

+* “বাংলা শব্দে কতকগুলি ু্গাভঙ্গী আনে | ভঙ্গীদক্েত যেমন অক্ের সঙ্গে অবিচ্ছেদে 

যুক্ত এগুলিও তেমনি ৷ যে মানুষ রেগেছে তার হাত থেকে ছুরিটা নেওয়! চলে, কিন্ত 
জ্বর থেকে জ্রকুটি নেওয়া যায় না। যেমনি, তখনি, আমারো, কারো, কোনো, কথনো 
শব্দে ইকার এবং ওকার কেবলমাত্র ঝেক দেবার জনো। ওরা শব্দের অনুবর্তী” না হয়ে, 
যথাসম্ভব তার অঙ্গীতৃত থাকাই ভালো1।” শ্রীরবীন্্রনাথ ঠাকুর, “বানান-বিধি* €প্রবাসী”। 
'আমাচ়। ১৩৪৪)। 



পত্রালোচন। ১১৫. 

মাছে! (মাছও) খুব ভালবাদে”; “আর বলেন কেন? দিনি (দিনই) বল, 

রাতি (রাতই) বল, মোটে সময়ি (সময়ই) পাই না”) ইত্যাদি ভাবেই বা না 
লিখিব কেন? যুক্তি একই ( বা একি--এ কি কিন্তু নয়)। আর এক বথা 
বলি। যখন উচ্চারণের মাত্রাভেদ অথব1 ৪06৪ ভেদ করিবার জন্ত আপনি 

কোন কোন স্থলে “কি” শব্দকে “কী”-বূপে লেখেন, তখন আপনার মতান্ুসারে 
“যখনই” “তখনই” প্রভৃতিকে “যখনী” “তখনী” লেখাই উচিত; এবং 

তদহুমারে দুইদিন বাদে “ভাতী” বাঙ্গালীদের প্রধান খাগ্য হইয়! উঠিবে। 
আমার ত মনে হয়, “ই” এবং “ও” অব্যয়াতক 1%:0০19-ছথয়ের প্রতি 

আপনি অয্থা নিশ্মম ব্যবহার করিতেছেন । উহারা শব্দের একাস্তে 

কায়কেশে কথঞিৎ আপনািগের হ্ষুত্র অস্তিত্ব বজায় রাখিতেছে, উহাদের 

প্রতি আপনার ন্যায় মহান্ুভব ব্যক্তির এত খরদৃষ্টি কেন? 
ন খলু ন খলু বাণ: সন্নিপাত্যোহয়মন্মিন্ 

মুদুনি মুগশরীরে তুলরাশাবিবাগ্নিঃ | 

যাক, অনেক বকৃ বক করিলাম। আপনার প্রশ্রয় পাইয়া আপনার 

কর্ণগীড়া ও বিশ্রামপীড়া নিশ্চয়ই উৎপাদন করিয়াছি, সে বিষয়ে আমার কিন্তু 

সন্দেহমাত্রং নাস্তি। জন্তবিশেষের সম্বন্ধে ইংরাজীতে যে একটি প্রবচন 

আছে--01৮9 1010) 210 11001) 2100 1)9 স)]] ৮8০ 81) 911--আমারও 

হইয়াছে তদবস্থা ; আপনার স্থুদীর্ঘ পত্রই আমার মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটাইয়াছে। 
এখন রেফের পরে ব্যঞ্তনবর্ণের দ্বিত্ব_অর্থাৎ যেটি বাণান-কমিটির 

মতে আমার [%৮০01169 ৮0---সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উদিগরণ করিয়া পাল! 

সাঙ্গ করি। আমার বক্তব্য এই--এবং আপনি প্রকারাস্তরে আপনার 

চিঠিতে আমাকে সমর্থনই করিয়াছেন--যে, ভাষায় যে বাণান একেবারে 

প্রতিষ্ঠিত তাহার পরিবর্তনের প্রয়াস অবাঞ্ছনীয়_ প্রয়োগের দাপটে, যেমন 
আপনি উল্লেখ করিয়াছেন, বনু ব্যাকরণছুষ্ট পদও চলিয়! গিয়াছে, যেমন, 

হজন, ইতিমধ্যে, জাগ্রত, সক্ষম, সততা, ইত্যাদি; তেমনই যে বাণান 



১১৬ বাঙ্গালা ভাবা ও বাণান 

ব্যাকরণসম্মত এবং ষাহা ভাষায় একেবারে গ্রচলিত হইয়া গিয়াছে, তাহা ত 
মানিয়া লইতেই হইবে। প্রচলিত ব্যাকরণদুষ্ট পদও চলিবে অথচ প্রচলিত 

ব্যাকরণসম্মত পদ চলিবে না, এমন কথা একাস্তই অশ্রন্ধেয়। যে সব স্থলে 
বর্ণ-ঘ্বিত্ব হয়, তথায় এইরূপ প্রয়োগ যে কত পুরাতন কাল হইতে প্রচলিত 

তাহার একটি দৃষ্টান্ত আমি চন্দননগরের বক্তৃতায় উল্লেখ করিয়াছিলাম। 

রাজসাহী বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতির মিউজিয়মে রক্ষিত একটি শিলালিপিতে 

বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত একটি সংস্কৃত লেখা এইভাবে লেখা আছে £ 

এ্রীরস্ত 

শাকে পঞ্চপঞ্চাশদধিকচতুর্দশশতাঙ্কিতে মধো শ্ীশ্রীমন্মহামুদ সাহ নৃপতে: 

সময়ে নূরবাজ খানপুত্র মহাপাত্রাধিপাত্র শ্রীমৎ ফরাস খাঁনেন সংক্রমোয়ং 

বিনিম্মিত ইতি |” 

এই শিলালিপির তারিখ ১৪৫৫ শকাব্দ বা ১৫৩৩ থুষ্টাব্, অর্থাং 

শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের বৎসর বাঙ্গালায় বর্ণবিন্যাসের এত পুরাতন 
নজীর আমি বাণান-সমিতির “ভদ্টাচার্য”-আখ্যাধারী পণ্ডিতদ্বয্ের অলোক" 
সামান্য আত্মোৎসর্গের জলন্ত দৃষ্টান্ত সত্বেও ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহি । তা 
যে রকম বিপদ্ই আম্থক না কেন। ভরসা করি, আপনার আশীর্ববাদে 

সমস্ত বিপদই কাটাইয়া উঠিয়া বাহাল তবিয়তে বিরাজ করিতে 
পারিব। 

এই পত্রস্থ আমার বিপুল বাচালত৷ আপনি মার্জনা করিবেন, ইহাই 
পুনরায় আমার বিনীত প্রার্থনা । 

আশ! করি সর্বাঙ্গীণ কুশলে আছেন। প্রণাম জানিবেন। ইতি 

প্রণত 

শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ 



পত্জালোচন। ১১৭ 

০০৮৮ 

আলমোড়া 
'বিনয়সম্তাষণপূর্বক নিবেদন-_ 

আলোচ্য বিষয়টি স্থরু করবার পূর্বে অপ্রাসঙ্গিক ছোটো কথাটিকে সেরে 
নেওয়া যাক। আপনি লক্ষ্য করেছেন যে আপনার পত্রে আমি “দায়ী” 

শবে হ্রম্থ ইকার প্রয়োগ করেছি। যদি আপনি ঠিকমতে। পড়ে থাকেন 
তবে আমার পক্ষে বক্তব্য এই যে এ শবটির স্বরলাঘব আমার দ্বারা আর 
কখনোই ঘটেনি । আপনার চিঠিতেই এই প্রথম হ্খলন হোলে তার দুটি 

কারণ থাকতে পারে, এক বেপথু, আর এক জরাজনিত মনোযোগের ছুর্বলতা | 

বোধ করি শেষোক্ত কারণটিই সত্য । আজকাল এরকম প্রমাদ আমার 

সর্বদাই ঘটে থাকে, সেক্জন্য আমি ক্ষমার যোগ্য। আপনার ৭৭ বছর বয়সের 
জন্যে আমি অপেক্ষা করতে পারব না-_যদ্দি পারতূম তবে আপনার পঞ্রের 
এই অংশের প্রত্যুত্তর দেবার উপলক্ষ্য তখন হয়তো পাওয়া যেত। 

আমি পূর্বেই কবুল করেছি যে, কী সংস্কৃত ভাষায় কী ইংরেজিতে 
আমি ব্যাকরণে কাচা । অতএব প্রাকৃত বাংলায় তৎসম শব্দের বানান নিয়ে 

তর্ক করবার অধিকার আমার নেই । সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, এই বানানের 

বিচার আমার মতের অপেক্ষা করে না। কেবল আমার মতে। অনভিজ্ঞ 

ও নতুন পোড়োদের পক্ষ থেকে পণ্ডিতদের কাছে আমি এই আবেদন করে 
থাকি যে, ব্যাকরণ বশচিয়ে যেখানেই বানান সরল কর! সম্ভব হয় সেখানে সেটা 
করাই কতব্য তাতে জীবে দয়ার প্রমাণ হয়। এক্ষেত্রে প্রবীণদের অভ্যাম ও 

আচারনিষ্ঠতার প্রতি সম্মান করতে যাওয়া দুর্বলত1। যেখানে তাদের অবিসং- 
বাদিত অধিকার সেখানে তীদের অধিনায়কত্ব শ্বীকার করতেই হবে। 

অন্যত্র নয়। বানানসংস্কারসমিতি বোপদেবের তিরস্কার বাচিয়েও রেফের 

পর দ্বিত্ববর্জনের যে বিধান দিয়েছেন সেজন্য নবজাত ও অজাত প্রজাবর্গের 

হয়ে তাদের কাছে আমার নমস্কার নিবেদন করি। 



১১৮ | বাঙ্গাল ভাষা ও বাণান 

বিশেষজ্ঞতা সকল ক্ষেত্রেই ছুর্লভ। ব্যাকরণে বিশেষজ্ঞের সংখ্যা খুবই 

কম একথা মানতেই হবে। অথচ তাদের অনেকেরি অন্য এমন গুণ থাকতে 

পারে যাতে একোহি দোষে গুণসন্গিপাতের জন্য সাহিত্যবাবহার থেকে 

তাদের নিবাসন দেওয়া চলবে না । এদের জন্তেই কোনো একটি প্রামাণ্য 

শামনকেন্দ্র থেকে সাহিত্যে বানান প্রভৃতি সম্বন্ধে কার্যবিধি প্রবতনের 

ব্যবস্থা থাকা একান্ত দরকার । আইন বানাবার অধিকার তীর্দেরই আছে 

আইন মানাবার ক্ষমতা আছে ধাদের হাতে । আইনবিগ্যায় ধাদের জুড়ি 
কেউ নেই ঘরে বসে তারা আইনকতর্ণদের পরে কটাক্ষপাত করতে পারেন 

কিন্তু কতরণদের বিরুদ্ধে ঈাড়িয়ে আইন তারা চালাতে পারবেন না। এই 
কথাটা চিন্তা করেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষদের কাছে বানানবিধি পাকা করে 

দেবার জন্যে দরখাস্ত জানিয়েছিলেম । অনেকদিন ধরে বানান সম্বন্ধে 

যথেচ্ছাচার নিজেও করেছি অন্তকেও করতে দেখেছি । কিন্তু অপরাধ করবার 

অবাধ স্বাধীনতাকে অপরাধীও মনে মনে নিন্দা করে, আমিও করে এসেছি। 

সর্বসাধারণের হয়ে এর প্রতিবিধানভার ব্যক্তিবিশেষের উপর দেওয়! চলে 

না_-সেই জন্তেই গীড়িত চিত্তে মহতের শরণাপন্ন হতে হোলো । আপনার 
চিঠির ভাষার ইঙ্গিত থেকে বোঝা গেল যে বানানসংস্কারসমিতির “হোমরা 

চোমরা” পণ্ডিতদের প্রতি আপনার যথেষ্ট শ্রদ্ধা নেই। এই অশ্রদ্ধা 

আপনাকেই সাজে কিন্ত আমাকে তো সাজে না, আর আমার মতো! বিপুল- 

ংখ্যক অভাজনদেরও সাজে না। নিজে হাল ধরতে শিখি নি, কর্ণধারকে 

খুজি-যে-সে এসে নিজেকে কর্ণধার বলে ঘোষণা! করলেও তাদের হাতে 

হাল ছেড়ে দিতে সাহস হয় না, কেননা, এতে প্রাণের দান আছে । 

এমন সন্দেহ আপনার মনে হতেও পারে ষে সমিতির সকল সদস্যই সকল 

বিধিরই যে অনুমোদন করেন তা সত্য নয়। না হওয়াই সম্ভব। কিন্ত 

আপোসে নিপ্ত্তি করেছেন । তাদের সম্মিলিত স্বাক্ষরের ছ্বারা এই কথারই 

প্রমাণ হয় ষে এতে তাদের সম্মিলিত সমর্থন আছে । যৌথকারবারের 



পত্রালোচনা | ১১৯ 

অধিনেতারা সকলেই সকল বিষয়েই একমত কিনা, এবং তীরা কেউ কেউ 
কত'ব্যে ওঁদান্ করেছেন কিনা সে খুঁটিনাটি সাধারণে জানেও না জানতে 

পারেও না। তারা এইটুকু জানে যে স্বাক্ষরদাতা৷ ডিরেক্টরদের প্রত্যেকেরই 
সম্মিলিত দায়িত্ব আছে । ( “বশিত্ব” “কৃতিত্ব প্রভৃতি ইন্ভাগাস্ত শব্দে বদি 

ৃন্ব ইকার প্রয়োগই বিধিসঙ্গত হয় তবে দারিত্ব শবেও ইকার খাটতে পারে 
বলে আমি অহ্মান করি )। আমরাও বানানসমিতিকে এক বলে গণ্য 

করচি এবং তাদের বিধান মেনে নিতে প্রস্তুত হচ্চি। যেখানে স্বস্বপ্রধান 

দেবতা অনেক আছে সেখানে কম্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম। অতএব বাংল। 

তৎসম শবের বানানে রেফের পর দ্বিত্বজনের যে বিধান বিশ্ববিদ্যালয়ে 

স্বীকৃত হয়েছে সেটা সবিনয়ে আমিও স্বীকার করে নেব। 

কিন্তু যে-প্রস্তাবটি ছিল বানানসমিতি স্থাপনের মূলে, সেটা প্রধানত 
তৎসম শব্দসম্পকীয় নয়। প্রারুত বাংলা যখন থেকেই সাহিত্যে প্রবেশ ও 

বিস্তার লাভ করল তখন থেকেই তার বানানসাম্য নির্দিষ্ট করে দেবার 

সমস্যা প্রবল হয়ে উঠেছে। প্রাকৃত বাংলার সংস্কৃত অংশের বানান সম্বন্ধে 

বেশি দুশ্চিন্তার কারণ নেই--ধার! সতর্ক হতে চান হাতের কাছে একটা 
নির্ভরযোগ্য অভিধান রাখলেই তারা বিপদ্দ এড়িয়ে চলতে পারেন। কিন্ত 

প্রাকৃত বাংলার প্রামাণ্য অভিধান এখনো হয় নি, কেননা আজে! তার 

প্রামাণিকতার প্রতিষ্ঠাই হতে পারে নি। কিন্তু এই বানানের ভিৎ পাকা 
করার কাজ স্থরু করবার সময় এসেছে । এতদিন এই নিয়ে আমি ছিধা- 

গ্রস্ত ভাবেই কাটিয়েছি। তখনো কল্সিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা 

প্রাধান্ট লাভ করে নি। এই কারণে স্থনীতিকেইঞ এই ভার নেবার জন্তে 

অনুরোধ করেছিলেম। তিনি মোটামুটি একটা আইনের খসড়া তৈরি করে 

দিয়েছিলেন। কিন্তু আইনের জোর কেবল যুক্তির জোর নয় পুলিসেরও 
জোর। সেই জন্যে তিনি ত্বিধা ঘোচাতে পারলেন না । এমন কি, আমার 

কপ পাপ উপ পপ পপ পপি সা এ শা শা পা 

* ভাষাতত্ববিদ্ ডাঃ জীষুক্ত ু নীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এস্. এ ডি. লিট. | 
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নিজের ব্যবহারে শৈথিল্য পূর্বের মতোই চলল। আমার সংস্কার, প্রুফ- 

শোধকের সংস্কার, কাপিকারকের সংস্কার, কম্পোজিটরের সংস্কার এবং 

যে সব পত্রিকায় লেখ! পাঠানো যেত তার সম্পাদকদের সংস্কার এই সব মিলে 
পাচ ভূতের কীতর্ন চলত । উপরওয়ালা যদি কেউ থাকেন এবং তিনিই যদি 

নিয়ামক হন, এবং দগুপুরষ্কারের হবার তার নিয়স্থত্ব যদি বল পায় 

তাহলেই বানানের রাজ্যে একটা! শৃঙ্খলা হতে পারে। নইলে ব্যক্কিগত 
ভাবে আপনাদের মতো বিচক্ষণ লোকের দ্বারে দ্বারে মত সংগ্রহ করে বেড়ানো 

শিক্ষার পক্ষে যতই উপযোগী হোক কাজের পক্ষে হয় না। 

কেন যে মুস্কিল হয় তার একটা দৃষ্টান্ত দিই । “বর্ণন” শব্দে আপনি 
যখন মধ্য ণ লাগান তখন সেটাকে ফে মেনে নিই মে আপনার খাতিরে নয়, 

সংস্কৃত শবের বানান প্রতিষ্ঠিত ম্বে মহিমি--নিজের মহিমায় । কিন্তু আপনি 

যখন “বানান” শবের মাঝধানটাতে মুধন্ ণ চড়িয়ে দেন তখন ওটাকে আমি 
মানতে বাধ্য নই। প্রথমত এই বানানে আপনার বিধানকতণ আপনি 

নিজেই--ছ্িতীয়ত আপনি কখনো বলেন প্রচলিত বানান মেনে নেওয়াই 
ভালে! আবার যখন দেখি যূর্ধন্য ণ-লোলুপ নয়া বাংলা বানানবিধিতে আপনার 

ব্যক্তিগত আ'সক্তিকে সমর্থনের বেলায় আপনি দীর্ঘকাল প্রচলিত বানানকে 

উপেক্ষা করে উক্ু শব্দের বুকের উপর নবাগত যূর্ধন্যি পয়ের জয়ধ্বজা! তুলে 
দিয়েছেন তখন বুঝতে পারিনে আপনি কোন্ মতে চলেন । জানিনে “কানপুর” 
শকের কানের উপর আপনার ব্যবহার নব্যমতে বা পুরাতন মতে। আমি এই 
সহজ কথাট। বুঝি যে প্রারত বাংলায় মুনি ণয়ের স্থান কোথাও নেই, নির্জীব 
ও নিরর্থক অক্ষরের সাহায্যে এ অক্ষরের বসল আমদানি করে আপনাদের 

পাণ্তিত্য কাকে সন্তষ্ট করচে বোপদেবকে না কাত্যায়নকে ৷ হুর্ভাগ্যক্রমে 
বানানসমিতিরও যদি ৭-এর প্রতি অহৈতুক অনুরাগ থাকত তাহলে দণ্ডবিধির 

জোরে সেই বানানবিধি আমিও মেনে নিতুম। কেননা আমি জানি আমি 

চিরকাল বাঁচব না কিন্তু পাঠাপুস্তকের ভিতর দিয়ে যার! বিশ্ববিষ্ঠালয়ের 
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বানানে শিক্ষালাভ করবে তাদের আয়ু আমার জীবনের মেয়াদ ছাড়িয়ে 

যাবে। ৰ 

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে প্রাকৃত বাংল! ভাষা 

সন্ঘদ্ধে আমার আলোচন! হয়েছিল । তিনি প্রাকৃত বাংল! ভাষার স্বতন্ত 
রূপ স্বীকার করবার পক্ষপাতী ছিলেন একথা বোধ হয় সকলের জানা আছে। 

সেকালকার যে-সকল ত্রাঙ্মণপণ্ডিতের সংস্কৃত ভাষায় বিশুদ্ধ পাণ্তিত্য ছিল, 

তাদের কারো কারো হাতের লেখা বাংল! বানান আমার দেখা আছে । 

বানানসমিতির কাজ সহজ হোতো তারা যদি উপস্থিত থাকতেন । সংস্কৃত ভাষ! 

ভালো করে জানা না থাকলে বাংলা ভাষা ব্যবহারের যোগ্যতা থাকবেই না 
ভাষাকে এই অস্বাভাবিক অত্যাচারে বাধ্য করা পাণ্ডিত্যাভিমানী 

বাঙালির এক নূতন কীন্তি। যত শীঘ্র পারা যায় এই কঠোর বন্ধন শিখিল 

করে দেওয়া উচিত । বস্তুত একেই বলে ভূতের বোবা বওয়া। এতকাল 

ধরে সংস্কৃত ব্যাকরণের সাহাষ্য না নিয়ে যে বহু কোটি বাঙালি প্রতিদিন 

মাতৃভাষা ব্যবহার করে এসেছে এতকাল পরে আজ তাদের সেই ভাষাই 
বাংল! সাহিত্যে প্রবেশের অধিকার পেয়েছে । এই অন্ত তাদের সেই খাটি 

বাংলার প্রকৃত বানান নির্ণয়ের সময় উপস্থিত হয়েছে । এক কালে প্রাচীন 

ভারতের কোনো কোনে! ধর্মসম্প্রদায় যখন প্রারুত ভাষায় পালি ভাষায় আপন 

আপন শাস্সগ্রন্থ প্রচার করতে প্রবৃত্ত হয়েছিল তখন ঠিক এই সমস্যাই উঠেছিল । 
ধার! সমাধান করেছিলেন তারা৷ অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন; তাদের পাগ্ডত্য 

তারা বোঝার মতন চাপিয়ে যান নি জনপাধারণের পরে। যে অসংখ্য পাঠক 

ও লেখক পণ্ডিত নয় তাদের পথ তার! অকুত্রিম সত্যপস্থায় সরল করেই 

দিয়েছিলেন। নিজের পাণ্ডিত্য তারা নিজের মধ্যে সম্পূর্ণ পরিপাক করেছিলেন 
বলেই এমনটি ঘটা সম্ভব হয়েছিল । 

আপনার চিঠিতে ইংরেজি ফরাসি প্রভৃতি ভাষার নজির দেখিয়ে আপনি 

বলেন এ সকল ভাষায় উচ্চারণে বানানে সামগ্রস্য নেই । কিন্তু এই নজিরের 
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সার্থকত! আছে বলে আমি মনে করি নে। এ সকল ভাষার লিখিত রূপ 

অতি দীর্ঘকাল ধরে চলে আসচে, এই পরিণতির মুখে কালে কালে যে সকল 
অসঙ্গতি ঘটেছে হঠাৎ তার সংশোধন ছু:সাধা । প্রাকৃত বাংল! ছাপার 
অক্ষরের এলেকায় এই সম্প্রতি পাসপোর্ট, পেয়েছে । এখন ওর বাণান 
নির্ধারণে একটা কোনো নীতি অবলম্বন করতে হবে তে।। কালে কালে 

পুরোনো বাড়ির মত বুষ্টিতে বৌন্রে তাতে নানারকম দাগ ধরবে, সেই দাগ- 

গুলি সনাতনত্বেরে কৌলিন্ত দাবী করতেও পারবে। কিন্তু রাজমিস্থি 

কি গোড়াতেই নানা লোকের নানা অভিমত ও অভিরুচি অনুসরণ 

করে ইমারতে পুরাতন দাগের নকল করতে থাকবে? মুরোপীয় 
ভাষাগুলি যখন প্রথম লিখিত হচ্ছিল তখন কাজটা কী রকম করে 

আরম্ভ হয়েছিল তার ইতিহাস আমি জানি নে। আন্দীজ করচি কতক- 

গুলি খামখেয়ালি লোক মিলে একাজ করেন নি, যথাসম্ভব কানের সঙ্গে 

কলমের যোগরক্ষা করেই স্থুর করেছিলেন। তাও খুব সহজ নয়, এর 

মধ্যেও কারো কারো স্বেচ্ছাচার যে চলে নি তা বলতে পারি নে। 

কিন্তু শ্েচ্ছাচারকে তো আদর্শ বলে ধরে নেওয়া যায় না-_-অতএব ব্যক্তিগত 

অভিরুচির অতীত কোনে নীতিকে যদি স্বীকার করা কর্তব্য মনে করি 

তবে উচ্চারণকেই সামনে রেখে বানানকে গড়ে তোলা ভালো । প্রাচীন 

ব্যাকরণকতাঁরা সেই কাজ করেছেন, তারা অন্ত কোনো! ভাষার নঙ্দির 

মিলিয়ে কতবব্য সহজ করেন নি। 

এ প্রশ্ন করতে পারেন বানানবিধিতে বিশ্ববিগ্যালয়ের বিচার মেনে 

নেওয়াকেই বদি আমি শ্রেয় মনে করি তাহলে মাঝে মাঝে প্রতিবাদ করি 

কেন? প্রতিবাদ করি বিচারকদের সহায়তা করবার জন্যেই, বিদ্রোহ 

করবার জন্যে নয়! এখনো! সংস্কার কাজের গীথুনি কাচা রয়েচে, এখনো 

পরিবত'ন চলবে, কিন্ত পরিবর্তন তারাই করবেন, আমি করব না। 

তাঁরা আমার কথা যদি কিছু মেনে নেবার যোগ্য মনে করেন মে ভালোই, 
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ধদি না মনে করেন তবে তাদের বিচারই আমি মেনে নেব। আমি 

সাধারণভাবে তাদের কাছে কেবল এই কথাটি জানিয়ে রাখব যে প্রারুত 
ভাষার ম্বভাবকে গীড়িত করে তার উপরে সংস্কত ব্যাকরণের মোচড় 

দেওয়াকে যথার্থ পাণ্ডিত্য বলে না। একটা তুচ্ছ দৃষ্টাস্ত দেব। প্রচলিত 

উচ্চারণে আমরা বলি কোলকাতা, কলিকাতাও যর্দি কেউ বলতে ইচ্ছ 

করেন বলতে পারেন, যদিও তাতে কিঞ্চিৎ হাসির উদ্রেক করবে । কিন্তু 

ইংরেজ এই সহরটাকে উচ্চারণ করে ক্যালক্যাটা এবং লেখেও সেই 

অন্থুসারে। আপনিও বোধ হয় ইংরেজিতে এই সহরের ঠিকান! লেখবার 

সময় ক্যালক্যাটাই লেখেন, অথবা ক্যালক্যাটা লিখে কলিকাত৷ উচ্চারণ 

করেন নাঁ-অর্থাৎ যে জোরে প্রাকৃত বাংলায় আপনারা যত্বণত্ব 

মেশীনগান চালাতে চেষ্টা করেন সে জোর এখানে প্রয়োগ করেন না । 

আপনি বোধ করি ইংরেজিতে চিটাগংকে চট্টগ্রাম সিলোনকে সিংহল 

বানান করে বানান ও উচ্চারণে গঙ্গাজলের ছিটে দেন না। ইংরেজি 

ভাষা ব্যবহার করবামাত্রই যশোরকে আপনারা জেশোর বলেন, এমন্ 

কি মিত্রকে মিটার লেখার মধ্যেও অশুচিতা অনুভব করেন না। অতএব 

চোখে অঞ্জন দ্রিলে কেউ নিন্দে করবে না, মুখে দিলে করবে। প্রারুত 

ংলায় যা শুচি সংস্কৃত ভাষায় তাই অশুচি। 

আপনি আমার একটি কথা নিয়ে কিছু হাস্য করেছেন কিন্তু হাসি তো' 

যুক্তি নয় । আমি বলেছিলেম বতমান সাধু বাংলা গ্ঠভাষার ক্রিয়াপদগুলি 

গড় উইলিয়মের পণ্ডিতদের হাতে রক্ল্যাসিক ভঙ্গীর কাঠিন্ত নিয়েছে । 
আপনি বলতে চান তা সত্য নয়। কিন্তু আপনার এই উক্তি তো সংস্কৃত 

ব্যাকরণের অস্তর্গত নয় অতএব আপনার কথায় আমি যদি সংশয় প্রকাশ 

করি তবে রাগ করবেন না। বিষয়টা আলোচনার যোগ্য । এককালে 

প্রাচীন বাংল! আমি মন দিয়ে এবং আনন্দের সঙ্গেই পড়েছিলুম । সেই 

সাহিত্যে সাধু বাংলায় প্রচলিত ক্রিয়াপদের অভাব লক্ষ্য করেছিলুম। হয় 
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তো ভুল করেছিলুম। দয়া করে দৃষ্টান্ত দেখাবেন । একট! কথা মনে 
রাখবেন ছাপাখানা চলন হবার পরে প্রাটীন গ্রস্থের উপর দিয়ে যে শুদ্ধির 

প্রক্রিয়া চলে এসেছে সেটা বাচিয়ে দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করবেন । 
আর একটি কথা। ইলেক। আপনি বলেন লুপ্ত শ্বরের চিহ্ন বলে 

ওটা স্বীকার্য কেননা ইংরেজিতে তার নজির আছে। “করিয়া” শব্দ থেকে 
ইকার বিদায় নিয়েছে অতএব তার স্থতিচিহ্ৃম্বরপে ইলেকের স্থাপনা । 

ইকারে আকারে মিলে একার হয়--সেই নিয়মে ইকার আকারের যোগে 
“করিয়া” থেকে “কোরে” হয়েছে । প্রথমবর্ণের ওকারটিও পরবর্তী 

ইকারের দ্বারা প্রভাবিত। যেখানে যথার্থই কোনো স্বর লুপ্ত হয়েছে অঞ্চ 
অন্য শ্বরের রূপাস্তর ঘটায়নি এমন দৃষ্টান্তও আছে; যেমন ডাহিন দিক 

থেকে ডান দিক, বহিন থেকে বোন, বৈশাখ থেকে বোশেখ। এখনো 

এই সব লু্তস্বরের ম্মরণচিহ ব্যবহার ঘটেনি । গোধূম থেকে গম হয়েছে, 

এখানেও লুপ্ত উকারের শৌকচিহ্ন দেখি নে। যে সকল শবে ন্বরবর্ণ কেন, 
গোটা ব্যঞ্ন বর্ণ অন্তর্ান করেছে সেখানেও চিহ্ের উপদ্রব নেই। 

মুখোপাধ্যায়ের পা-শব্দটি দৌড় দিয়ে নিজের অর্থরক্ষা করেছে, 
পদচিহৃমাত্র পিছনে ফেলে রাখে নি,--এই সমস্ত তিরোভাবকে চিহ্নিত 

করবার জন্যে সমুদ্রপার থেকে চিহ্নের আমদানি করবার প্রয়োজন আছে 

কি? ইলেক না দ্রিলে ওকার ব্যবহার করতে হয়, নইলে অসমাপিকার 

সুচনা হয় না। তাতে দোষ কী আছে। 
পুনবার বলি আমি উকিল মাত্র, জজ নই। যুক্তি দেবার কাজ 

আমি করব, রায় দেবার পদ আমি পাই নি। রায় দেবার ভার ধারা 

পেয়েছেন আমার মতে তারা শ্রদ্ধেয় । 

বোধ হচ্চে আর একটি মাত্র কথ বাকি আছে। এখনি তখনি আমারো 

তোমারো শব্দের ইকার ওকারকে বেক দেবার কাজে ইঙ্গিতের 
মধ্যে গণ্য করে ওদুটোকে শব্দের অস্তভূক্তি করবার প্রস্তাব করেছিলেম। 
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তার প্রতিবার্দে আপনি পরিহাসের স্থুরে বলেছেন, তবে কি বলতে হবে, 

আমর ভাতি খাই রুটি খাইনে । ছুটে! প্রয়োগের মধ্যে ষে প্রভেদ আছে 
সেটা আপনি ধরতে পারেন নি। শব্দের উপরে ঝোক দেবার ভার 

কোনো-নাকোনো স্বরবর্ণ গ্রহণ করে। যখন আমরা বলতে চাই বাঙালি 

ভাতই খায় তখন ঝেণকটা পড়ে আকারের পরে, ইকারের পরে নয়। 

সেই ঝেৌঁকবিশিষ্ট আকারটা শব্দের ভিতরেই আছে স্বতন্ত্র নেই। এমন 

নিয়ম করা যেতে পারত যাতে ভাত শব্দের ভা-এর পরে একটা হাইফেন 

স্বতন্ত্র চিহ্নরূপে ব্যবহৃত হোতো--য্থা বাঙালি ভা-তই খায়। ইকার 
এখানে হয়তো অন্ত কাজ করচে, কিন্তু ঝোক দেবার কাজ তার নয়। 

তেমনি “খুবই” শব, এর ঝেণকটা উকারের উপর । যদি “তীর” শবের উপর 
ঝোক দিতে হয়, যদি বলতে চাই “বুকে তীরই বিধেছে”' তাহলে এ দীর্ঘ 

ঈকারটাই হবে, ঝৌকের বাহন। ছুধটাই ভালে! কিম্বা তেলটাই 
খারাপ এর ঝোৌকগুলো শব্ের প্রথম ম্বরবর্ণেই। স্থৃতরাং ঝৌোকের 

চিহ্ন অন্থ স্বরবর্ণে দিলে বেখাপ হবে। অতএব ভাতি খাব বানান 

লিখে আমার প্রতি লক্ষ্য করে যে-হাসিটা হেসেছেন সেটা প্রত্যাহরণ 
করবেন। ওটা ভূল বানান, এবং আমার বানান নয়। বলা 

বাহ্ছল্য “এখনি” শব্দের ঝোক ইকারের পরে, খ-এর অকারের 
উপরে নয়। 

এখনি তখনি প্রভৃতি শবের বানান স্বন্ধে আরো একটি কথা বলবার 
আছে। যখন বলি কখনই যাব না, আর যখন বলি এখনি যাব, ছুইয়ের 

মধ্যে যে প্রভেদ আছে তা ভিন্ন বানানে নিদেশি করা উচিত। “কারো” 

শবের বানান সম্বন্ধেও ভাববার বিষয় আছে। “কারো কারে! মতে শুক্রবারে 

শুভকর্ম প্রশস্ত”. অথবা “শুক্রবারে বিবাহে কারোই মত নেই”, এই 

দুইটি বাক্যে ওকারকে কোথায় স্থাপন করা উচিত? এখানে কি বানান 

করতে হুবে কারও কারও, এবং কারওই ? 
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আপনার চিঠির একটা জায়গায় ভাষার ভঙ্গীতে মনে হোলো ক-এ 
দীর্ঘ ঈকার যোগে ঘে “কী” আমি ব্যবহার করে থাকি সে আপনার 

অন্থূমাদিত নয়। আমার বক্তব্য এই যে, অবায় শব্ধ “কি” এবং সর্ব- 
নাম শব “কী” এই ছুইটি শব্দের সার্থকতা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র । তাদের ভিন্ন 
বানান না থাকলে অনেক স্থলেই অর্থ বুঝতে বাধা ঘটে । এমন কি প্রসঙ্গ 

বিচার করেও বাধ! দূর হয় না। “তুমি কি জানো সে আমার কত প্রিয়” 

আর “তৃমি কী জানো সে আমার কত প্রিয়” এই দুই বাক্যের একটাতে 
জান! সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হচ্চে আর একটাতে সন্দেহ প্রকাশ কর! হচ্চে জানার 

প্রকৃতি ও পরিমাণ সম্বন্ধে, এখানে বানানের তফাৎ না থাকলে নিশ্চিতরূপে 

"আন্দাজ করা যায় না। ইতি ২৯ জুন ১৯৩৭ 

ভবদীয় 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

( লেখকের পক্ঞ ) 
কলিকাতা 

১৪শে জুলাই, ১৯৩৭ 

রদ্ধাম্পদেযু, 
৮রথযাত্রার দিন (১০ই জুলাই) অপরাহে অপ্রত্যাশিত ভাবে আপনার 

পত্রধানি পাইয়া খুবই আনন্দিত হইলাম। অপ্রত্যাশিতভাবে বলিলাম এই 

জন্ত যে, প্রায় দিন পনের মধ্যে আমার শেষ পত্রখানির কোন উত্তর না 

পাইয়। আমি ঠিক করিয়াছিলাম যে বোধ হয় উত্তর দিবার কোন আবশ্যকতা! 
আপনি বোধ করেন নাই--কারণ পূর্বেই ত আপনি নোটিস্ দিয়া 

(রাধিয়াছেন যে একদা “অন্যে বাক্য কবে কিন্তু তুমি র'বে নিরুত্তর”। 

ঘাহাই হউক, আপনি যে এতখানি কষ্ট স্বীকার করিয়া বাঙ্গালা ভাষা 
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ও বাণান সম্বন্ধে রীতিমত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এবং আমাকেও 

আলোচনার হুযোগ দিয়াছেন, এক্জন্য সত্যই আমি অত্যস্ত কৃতজ্ঞ। 

কিন্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বের প্রথমেই আপনার নিকট 
আমার ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত মনে করিতেছি । কারণ, আপনার 

লেখাতে এবং প্রথম চিঠিতে যে ছুই একটি ভ্রম বা বর্ণাশ্ুদ্ধি আমার নজরে 

আসিয়াছে তাহাতে দৃষ্টি আকর্ষণ কর নিশ্চয়ই অভদ্রতা হইয়াছে-_অস্ততঃ 

728 100)--সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। হয়ত ইহাতে আপনি সত্যসত্যই 
ন ব্যথ পাইয়াছেন। অন্ততঃ আপনার এই চিঠিখানির প্রথম প্যারাগ্রাফটি 

পড়ি আমার ত তাহাই মনে হইল। কিন্তু বাস্তবিক ব্যথা দিবার জন্য 

আমি আপনার ভুল দেখাই নাই-_-আপনার ন্যায় লোকের লেখাতে এই 

জাতীয় ভূল দেখিলে মনে বড় কষ্ট লাগে, সেই জন্তই সসঙ্কোচে এবং 
রসিকতার আবরণে উহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সাহসী হইয়াছি। 
জানিবেন, মহত্বের একটা দায় আছে--ইংরাজীতে ষাহীকে বলে [97091%) 

0£ 0:90৪৪৪---তাহারই ফলে, গীতার ভাষায় বলিতে গেলে, 

“যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্টভ্ততদেবেতরো! জন: 1” 
য্দি অনবধানতাবশতঃ কোন ভূল আপনার ন্যায় লোকে করিয়া বসেন, 

তবে অন্যের পক্ষে সেটা নজীর হইয়া বসে-_“আর্ধ প্রয়োগ” হইয়া উঠিতেও 
বড় বেশী দেরী লাগে না। তাই আপনি যে জানাইয়াছেন যে “দায়ী” 
শব আপনি “দায়ি” রূপে লেখেন না, হঠাৎ ওরকম হইয়া গিয়াছে, তাহাতে 
সত্যসত্যই আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়াছি। বাস্তবিকই আপনার ন্যায় 

লোকের দায়িত্ব অতি গুরুতর । সেই জন্যই আপনাকে আমি এই সব 
ভুলের বিষয়ে লিখিয্বাছিলাম। ভরমা করি, ক্ষপ্ন হইয়া থাকিলেও এখন 

আর মনে কোন ক্ষোভ রাখিবেন না। 
এই ভরসার উপর নির্ভর করিয়াই এই চিঠির একটি ভুল আপনাকে 

দেখাইয়৷ দ্িই--অবশ্ত এবার আর আপনি নিজের হাতে লেখেন নাই, 



১২৮ বাঙ্গাল! ভাষা ও বাণান 

জনৈক গণেশ ঠাকুরের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন--ন্ুৃতরাং তৃলটি গণেশ 
ঠাকুরের ন! স্বয়ং বেদব্যাসের, তাহা! আমি ঠাহর করিয়া উঠিতে পারি নাই। 
তবে এই কয়েক মাস পূর্বে গোলদীঘিকার গুরুগৃহের লমাবর্তন-উৎসব 
উপলক্ষ্যে বেদব্যাস ঠাকুর নিজে যে বাণী ঘোষণা করিয়াছিলেন তাহাতেও 

এই ভুলটি আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাম। শব্টি হইতেছে “কৌলীন্য”-_ 

“কুলীন* শব্দের উত্তর “ফ্য” প্রত্যয় দ্বার নিষ্পন্ন--পদমধ্যস্থ ঈ-কারটি 

একেবারেই স্বে মহিস্কি প্রতিষ্ঠিত__-অথচ আপনার চিঠিতে লেখা আছে 

"কৌলিন্ত” । তাছাড়া আর একটি জিনিষ আপনার এই দুই চিঠিতেই লক্ষ্য 
করিয়াছি । যে কথ্য ভাষার ক্রিয়াবিভক্তির উপর আপনার আজকাল এত 

ঝৌক তাহার ব্যবহারেও আপনি মোটেই 01607165 রাখেন নাঁ- 

কোথাও “ছিলুম, কোথাও “চিলুম”) কোথাও “ছে” কোথাও “চে” 

কোথাও “নুম”?, কোথাও “লেম” । আবার কোথাও ইলেক্ আছে, কোথাও 

নাই। কোথাও আপনার আধুনিক প্রস্তাবান্ুযায়ী “ই” এবং “ও” পূর্ব 
শব্দের বুক্ষিগত হইয়৷ গিয়াছে, কোথাও তাহার অক্ষত শরীরে বিরাগ 

করিতেছে । শব্ের ও বাণানের শৃঙ্থলাবিধানের সপক্ষে এতথানি ওকালত 

করিবার পরও কি এইক্বপ আচরণ আপনার পক্ষে ঠিক হইয়াছে? 
আর এক কথা । বাণান-কমিটির নববিধানের প্রতি একাস্তিক আম্মুগত্য- 

স্বীকারের নিদর্শনন্বর্ূপ গণেশ ঠাকুরকে দিয়া ত “অপূর্ব” ছ্িত্ববঞ্জিত 
লিপি রচনা করিয়াছেন, কিন্তু ওদিকে যে মহা গোলমাল করিয়া 

ফেলিয়াছেন-_-“ইংরেজি””, “বাঙালি”, “ফরাপি”, প্রভৃতি লবুস্বরাস্ত 

বাণান যে কমিটি তীহাদের তৃতীয় সংস্করণে বাতিল করিয়া দিয়াছেন--এ 

যে একেবারে বিদ্ভাপছি ঠাকুরের শ্রীরাধিকার “এদিকে ঝাঁপিতে 

তন্ন ওদিকে উদাস” । শ্রেয় বিশ্বপপ্ডিতদিগের কোন্ সংস্করণের প্রতি 

আপনি অচল! ভক্তি জ্ঞাপন করিয়াছেন ঠিক বুঝিলাম না। 7১০6 0০ 

০০ ৮986 20 87200987800 500079 1 তবুও ত পর্ডিতমগ্ডুলীর 



পত্রালোচনা ১২৯ 

তুরীয় সংস্করণ এখনও বাকী । জানি না এই বিজ্রোহাপরাধের নিমিত্ত 
কমিটির নমস্ত “ভ্ট্রীচার্য”-বর্গ আপনাকে ৪৪৭1৮০০-এর চার্জে ফেলিয়া 
দায়রায় সোপর্দ করিবেন কিনা | এই ভয়েই আমি পণ্ডিতম্গুলীর সম্পর্কে 
“শতহন্তেন বাজিনম্” নীতি অনুসরণ করিয়া থাকি । 

আপনাকে যেমন বাণান ব্যাপারে ছোটখাট ভুলের জন্ত অঙথু- 
যোগ করিয়াছি, বন্ধুবর হুনীতি চাটুয্যে মহাশয়কেও তেমনই 

করিয়াছি । তাহার লেখায় একদিন দেখি “ব্যবহারিক”, আর এক- 

দ্রিন দেখি “অধীতব্য”, আর একদিন দেখি “বিশেষতো” । কোনটিই 

ঠিক নহে--প্রথমটি হইবে “ব্যাবহারিক” (ব্যবহার+ষ্িক ), এবং দ্বিতীয়টি 

হইবে “অধ্যেতব্য” ( অধি+ই+তব্য ), এবং শেষেরটি হইবে “বিশেষতঃ” 

(বিশেষ তমিল্)। এই “অধ্যেতব্য” কথাটির পিছনে ত রীতিমত 
একটি কাহিনীই রহিয়া গিয়াছে । রেছুণে যখন স্থনীতিবাবু ও আমি যাই 
বিগত বড়দিনের সময়ে--তত্রত্য বাঙ্গালীদের এক সাহিত্য-সম্মিলন উপলক্ষ্য 

করিয়া--তখন শুনি ঘে স্থুনীতিবাবু তাহার সভাপতির অভিভাষণে “অবশ্য 

অধাতব্য বিষয়” বার বার অক্লানবদনে বলিয়া যাইতেছেন, এবং ছাপার 

লেখাতেও দেখি তদ্বৎ। তখন আর উহার সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলিবার 

বিশেষ ফুরসৎ হয় নাই; পরে কলিকাতায় ফিরিয়া, যখন বাণান-সংস্কার 

লইয়া আমাদের মধ্যে ঘোরতর বিতণ্ডা চলিতেছে, তখন এক বন্ধুর বাড়ীতে 

আমাদের উভয়ের সাক্ষাৎ। অবসর পাইয়া অমি বন্ধুবরকে বলিলাম, 

“ম্থুনীতিবাবু একটা কথা আপনাকে আমার রেন্ুণেই বলা উচিত ছিল, 

কিন্তু বলা হয় নি।” বন্ধু বলিলেন, "কি এমন কথা?” আমি বলিলাম, 

“আপনি রেছগুণে আপনার বক্তৃতায় “অধীতব্য” শব্দ বার বার প্রয়োগ 

করেছেন, কিন্তু “অধীতব্য' ত হয় না।৮ স্থনীতিবাবু বলিলেন, “বলেন 

কি? হয় ন?” আমি বলিলাম, “কি করে হবে? অধি পূর্বক ই ধাতু তব্য; 
'তব্য/-যোগে "ই'-এর গুণে এ হবে, অর্থাৎ “অধ্যেতবায। যেমন, 

্ | 



১৩৬ বাঙ্গালা ভাষা ও বাণান 

জ্েতব্য, ভেতবা, কর্তব্য, ধর্তবা; এর আর কথা কি ?” বন্ধু বলিলেন, “এই 

সেরেছেন মশাই ! আমি আর ওকথাই ব্যবহার করব না-একদম অন্থ 

শব্দ লাগাব।” আমি বলিলাম, “তা শ্বচ্ছনে লাগাতে পারেন। কিন্ত তা 

বলে "অধীতব্য” ত আর হয় না। আর এ ত বাংল! শব্দ নয় যে গোল- 

দীঘী থেকে এর বাণান ঠিক হবে, এ ষে সংস্কৃত।” উভয়ের মধ্যে হাস্টের 

কলরোল উঠিল । 

আসল কথা কি জানেন? আমার মনে হয় এইবপ সহজ স্থপ্রচলিত 

শব্দের ব্যবহারে আপনার কিংবা স্থনীতিবাবুর মত পর্ডিত লোকের-_ 

আপনাকেও পণ্ডিতের কোঠীয় ফেলিলাম অপরাধ মার্জনা করিবেন, কারণ 

আপনার অসাধারণ বিনয় এবং তজ্জনিত অপাণ্ডিত্যের ভাণ সত্বেও ইহা 

আমাদের কাহারওই অজানা নাই যে সংস্কৃতে আপনি স্থপপ্ডিত---আপনাদের 

ন্যায় লোকের পদহ্থলনের আসল কারণ অমনোযোগ, ০5:9168811988, 

একটা নিরঙ্কুশ ভাব বস্ততঃ অজ্ঞতা একটরূপ ৪11709700 আ608-এর কারণ 
আমার মনে হয় না । আপনি আপনার এই চিঠিতে একস্থানে লিখিয়াছেন 

ষে পুরাণো আমলের বন্থ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের বাঙ্গালা লেখার নমুনা আপনি 

দেখিয়াছেন, এবং বাণান-কমিটি সেই সব লেখা দেখিতে পাইলে লাভবান্ 

হইতেন ইহাও মন্তব্য করিয়াছেন। তাহাদের লেখার সেই সব 17601810-ও 

এই কারণেই সঞ্ভাত--অর্থাৎ ভাবট! এই, বাঙ্গাল আবার ভাষা ! যাহোক 

কিছু লিখিলেই হুইল; স্থৃতরাং যা তা লিখিয়াছেন। সেই সব বাণান- 

বিরুতি অনাচারমূলক 'ভূলই এবং অশ্ুদ্ব_-তদ্দারা বাঙ্গালার শুদ্ধ বাণানের 

কোন নজীর হয় না। এই চিঠির শেষ ভাগে পুরাণোঁ পু'খির বাঙ্গালার নমুনা 
কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতেও দেখিতে পাইবেন, একই শব্দের নানা 

প্রকার বাণান, এবং তাহা৪ প্রায় সব কয়টিই অশ্দ্ধ, একই লেখকের লেখায় 

পাশাপাশি রহিয়াছে । পণ্ডিত বাক্তিদিগের রচনাতেই যখন ঝুড়ি ঝুড়ি ভূল 

দেখা যাঁয়, তধন অপর্ডতিত অজ্ঞ 9০01১০-দিগের দ্বারা লিখিত পুঘিতে থে 
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একেবারেই বাণানের 8611-09660)1086100 হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য 

কি? কিন্তু সেভুলগুলি অশুদ্ধই। সংস্কৃতের সঙ্গে না মিলিলেই যে পুরাপো 
পু'থির বাণান অশুদ্ধ বলিতে হইবে, সে কথা আমি বলি না। যদি দেখা 
যায় যে, কোন একটা বাণান অবলম্বিত হইয়াছে, সেটা সংস্কৃতাগ নহে কিন্ত 
বাণানটি 01100ত5) অর্থাৎ সর্ধন্রই সেই বাণান অবলম্িত হইয়াছে, তাহ! 

হইলে সেই বাণানকে আর অশ্রদ্ধ না বলিয়া প্রয়োগবাহুল্য ছারা প্রতিষ্ঠিত 

মনে করা যায়; ধরিয়া লওয়! যায় যে এঁ শব্দের উহাই ততানীন্তন রূপ । কিন্ত 
ধরুন, “কুর্যা” “হ্থর্জ” ইত্যাদি বহুবিধ রূপ যেখানে পুঁথিতে দেখা ষায়-_ 

উদাহরণ এই চিঠির শেষাংশেই পাইবেন-_-সেখানে এ সব বাণান তুলই 
ধরিতে হইবে, অজ্ঞতাজনিতই হউক কিংবা অনবধানতাজনিতই হউক | 

এই প্রসঙ্গে স্থনীতি বাবুর সঙ্গে আমার একদিন তর্ক হইয়াছিল । তিনি 

বলিতেছিলেন, “ষদ্”-শব্দজ কথা 'জ' দিয়ে লেখা উচিত 1৮ আমি বলিলাম 

“কেন 1” উত্তর হইল, “প্রারতে এরকম হয়।” আমি বলিলাম, 
প্রারতে কি হয় তা নিয়ে ত আলোচন। হচ্ছে না; কথা হচ্ছে বাংলা 

নিয়ে। প্রথম কথ, প্রারুতে যদি সংস্কৃত “ঘদ'-শব্দজ কথাগুলিকে ₹01281729 

করে বর্গীয় 'জ' দিলে লিখে থাকে, আর আজ বাংলাতে যদি মূলের শুদ্ধ ূপই 
চল্তি হয়ে থাকে, তবে প্রারুতের খাতিরে সেই শুদ্ধ রূপ বাতিল করে 
1187 00-টাই নিতে হবে এর কি মানে আছে? তাছাড়া, বাংলা 

ভাষাও ত বহুদিন থেকে চলে আসছে; তার শিষ্টগ্রয়োগে কি ব্যবহার 

প্রচলিত, সেইটেও ত দেখতে হবে; তাতে কি দেখা যায়?” 

তিনি বলিলেন, “অনেক পুরোগো পুথিতে দেখবেন বগীয় 'জ' দিয়ে 
“যে শব্ধ লেখা আছে ।”, আমি বলিলাম, “বটে ! তা আপনিও অনেক 

অশিক্ষিত স্ত্রীলোকের চিঠিতে দেখতে পাবেন, “অশেষপ্রণামপূর্ব্বক নিবেদন 

লিখতে গিয়ে “অশেষ শব্বট একেবারে “অসেস' ভাবে লেখা আছে। আর 
আরালতের নথী দেখেছেন কোন দিন? তাতে দেখবেন ষে “পিতা” শব্দটি 
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ভ্রমক্রমেও ওভাবে লেখা হয় না; একেবারে বরাবর 'পীতা” বলে লেখা হয়। 

লোকে ন৷ জেনে অনেক রকম ভূল করতে পারে; কিন্ত সে সব ভুল দিয়ে 

বাণান স্থির হয় না।” তারপর আমি স্থনীতি বাবুকে বলিলাম, “আর আপনি 
ষে প্রারতের নজীর দিচ্ছেন, তাও ঠিক নয়; কারণ, মাহারান্ত্রী, শৌরসেনী, 

পৈশাচী প্রাকতে “য" স্থানে 'জ? হয় বটে, কিন্তু মাগধী প্রাকৃত-যে প্রারুত্ের 

সঙ্গেই বাঙ্গালা ভাষার নিকটতম সন্বদ্ধ-_-তাতে 'জ" স্থানে “য' হয়। স্থৃতরাং 

বাংলা পুরোণো পুথিতে যে কখনও কখনও যদ্'-শবজ কথাতে “জ' দেখা 

যায়,_-তা৷ প্রাকৃতের খাতিরে নয়, সেটা একেবারেই অজ্ঞতা প্রস্থত এবং তুল ।" 
বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বাণান বা বাণান-বৈষম্যের উপরে কোন মতবাদ 

প্রতিষ্ঠিত করিবার পৃর্ব্বে এই বিষয়টি বিশেষ ভাবে প্রণিধান করা আবশ্যক। 

তাই এবিষয়ে প্রসঙ্গক্রমে এত কথা বলিলাম । 

এখন বাণান ও ভাষাতত্ব সন্থন্ধে যে সব কথা আপনি বলিয়াছেন, তাহার 

আলোচনা আরস্ত করিবার পূর্বে আমি “বাণান” শব্দের বাণান সম্বন্ধে আমার 

কৈফিয়ৎংটি দিরা রাখি । এ তৈফিযংটি কিন্তু আমি যে ছাপান প্রবন্ধ 

আপনার নিকট পাঠাইয়াছিলাম, তাহাতেই স্পষ্ট করিয়া দেওয়া আছে-- 

এবং “কি” শব্দের “কী” রূপ সম্বন্ধে আমার কি আপত্তি এবং কেন আপত্তি 

তাহারও আলোচনা তথায় আছে--তাই আমার একটু সন্দেহ হইতেছে যে 

বোধ হয় প্রবন্ধটি তেষন মনোষোগ দিয়া পড়িবার অবপর আপনার হয় নাই । 

মোটামুটি কারণ এই যে, এই বাণান মুলাহুঘায়ী ; এবং এইবপ বাণান করিলে 

নিশ্মাণার্থক “বানান” শব্দ (যাহার উচ্চারণ স্বরাস্ত ) হইতে ইহার পাথক 

সহজেই ধরা পড়ে এবং বুঝা সহজ হয়, ষেমন মণ (ওজন ), মন ( চিত); 

আপণ ( দোকান ), আপন ( নিজের ); ইত্যাদির ন্যায় । অন্থান্ত ভাষাতেও 

একই উচ্চারণের বিভিার্থক শব্দের মধ্যে এইরূপ বাণান-ভেদের নজীর 
আছে । যেমন, ইংরাজীতে ৪8806) 09106) ০900 7 0811) 6819 ফরামীতে 

01970) 00803] 7 88100) 8910) 88100, ০6106 7 ইত্যাদি। আর 
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বিশেষতঃ এস্থলে যখন “ণ” দিয় লিখিলে মূল “বর্ণন” শবের সঙ্গে সঙ্গতিও 
রক্ষা হয়। তবে আপনার একটা 01782৩-এ আমি 2০06 £ত116য [019৪0 

করিতেছি । এই বাণানে আমার বিধানকর্তা আমি নিজেই, অর্থাৎ আমিই যে 
এই প্রকার বাণানের প্রথম অবতারণা করিয়াছি তাহা নহে-_ এই শব্দটির দুই 
রকম বর্ণবিন্তাসই ভাষায় প্রচলিত-__৮প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, এললিতকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেক খ্যাতনামা লেখক ও সাহিত্যিক এই শব্দটিকে 

“1১ দিয়া লিখিয়াছেন । 

যেখানে “ণ” দিয়া বাণান কোন শব্দের মূলাহুযায়ী, যেখানে বোধ- 

সৌকর্ধ্যার্থে “৭” দিয়া লিখিলে স্থবিধা হয়, যেখানে “ণ*-ই প্রচলিত প্রয়োগ__ 
সেখানে শ্বীকার করিতে আমার কিছুমাত্র কু্া নাই যে আমি মোটেই “ণ” 

-এর বিরোধী নহি-_কারণ এই নির্দোষ বেচারীটির উপর আমার কোন 
আক্রোশ নাই । “রাণী” শব্দের প্রচলিত “ণ” বূপটিকে নির্বাসনে 

পাঠাইয়। তংস্থলে “রানী” বা পরানি”-র আমদানী করিতে হইবে, 

“ন”-এর প্রতি এমন অত্যাসক্তি আমার নাই । প্রাকৃত বাঙ্গালাতে 

ূ্দন্য “এর স্থান কোথাও নাই, ইহা একটি নিজ্জীব ও নিরর্থক 
অক্ষর মাত্র--এসংবাদ আপনি কোথায় পাইলেন বুঝিলাম না; কারণ 
সংস্কৃত উচ্চারণে “ন” ও “৭*-এর প্রভেদ থাঁকিতে পারে, কিন্তু বাঙ্গালা 
উচ্চারণে “ন” ও ৭৭-এর তুলা মূল্য ও তুল্য অধিকার-_ইহা ত 
অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই কথা বলাতে যদি আমার “৭”-এর 
প্রতি অত্যাসক্তি প্রকাশ পাইয়া থাকে-_-তবে নাচার। আর মূর্দন্ত- 
বর্ণ-বিদ্বেষী পংভিতমংডঙ্গীই বা কিরূপে প্রাকৃত বাঙ্গালা হইতে “ণ”-বহিষ্কার 
ইসম্পন্ন করিবেন তাহাও ত বুঝিতে পারি না--কাহার! কি “মিঠাই মণ্ডাগ 

“মোচার ঘণ্ট” “ঝাড় লন” প্রভৃতিকেও গঙ্গাজলের ছিটা দিয়! বাড়িয়া 
মুছিয়া শুদ্ধ করিয়! লইবেন ? নচেৎ ত এত প্রচণ্ড কাগ্তকারধানার পরেও 
একটি প্রকাণ্ড অশ্বাগড প্রস্থত হইয়া সমস্তই লগ্ুভশ্ত করিয়া ফেলিবে। 
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টুশ্চিরাজ গণেশকে স্মরণ কর! ছাড়! আর ত কোন উপায় দেখিতেছি 
না। আর একটা কথা বলিম। রাখি যে, বদ্দি “৭”-এর প্রতি অত্যাসক্তি 

কাহারও থাকিয়া! থাকে, তবে তাহা নব্য “বাঙালি” পাগ্ডিত্যের ধ্বজাধারীদের 
নহে, তাহা প্রাচীন প্রাকৃত পগ্ডিতদেরই ছিল; কারণ একমাত্র পৈশাচী 

প্রাকৃত ছাড়া অন্য কোন প্রাকৃতেই “ন” নাই, একেবারেই “ণ”-এর রাজত্। 

আমি ত দেখিতে পাই নব্য “বাঙালি” লেখকদিগের আসক্তি কিঞ্চিৎ 

অতিরিক্ত মাত্রায় প্রকাশ পাইতেছে অন্ত একটি অনুনাসিক বর্ণের প্রতি-- 

সেটি হইতেছে মাথায় পাগড়ী “৬”-_নিজেদের পাগড়ীর অভাব ঘুচাইবার 

নামত্তই কি? যে “উড” অক্ষরটির হ্বতন্ত্র ব্যবহার সংস্কতে ও প্রারুতে প্রায় 

কুন্ত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না, সেই প্রোথিতগ্রায় অনিশ্চিতধ্বনি অক্ষরটির 

পুনরুজ্দীবনপ্রচেষ্টা নিছক জীবে দয়! ছাড়া আর কিছুই বলা যায় কি? 

এখন আলোচনা আরম্ভ করা যাউক। প্রথমতঃ বাণান-সংস্কার, 

ও বাণান-কমিটি কি ভাবে সংস্কার প্রচেষ্টা চালাইয়াছেন সেই বিষয়ে বলিব; 

এবং তৎ্পরে আপনি যে স্বতস্ত্র আলোচনা তুলিয়াছেন, “ই” এবং “ও”"র 

প্রয়োগ, “কি”-“কী?” সমস্তা, এবং বাঙ্গালা সাধুভাবার ক্রিয়াপদ্দের রূপের 
উৎপত্তি ও ইতিহাস, তদ্বিষয়ে বলিব। পূর্ববাহ্েই কিন্তু বলিয়া রাখি, “বিষ্ভ] 
দদাতি বিনয়ম্” কথাটি আমার প্রতি খাটিবে না; কারণ, আমার এত বেশী 

বিদ্যা নাই যাহার ভারে আমার চিত্ত বিনয়াবনত হইয়া পড়িবে--সে বিনয় 

আপনার ন্যায় জ্ঞানগৌরবাদ্বিত মহাজ্জনেই সাজে-_-আমার প্রতি অপর 
প্রবচনটিই প্রযোজ্য, “অল্ু্ঠবদ্ঠা ভয়ঙ্করী ৮ 

বাণান-কমিটির প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আপনি একটা কথা বলিয়াছেন 

_ পূর্বেও আমি সেইকপই শুনিয়াছিলাম, তবু আপনার নিজের কথাঃ 

তাহার ০0207096100 হইল--সে কথাটা এই যে, “যে প্রস্তাবটি ছিল 

বাণানসমিতি স্থাপনের মূলে সেটা প্রধানত তৎসম শব্দ সম্পকীয় নয়।” 
এবং ইহার কারণও বোধ হয় এই যে বাঙ্গাল। ভাষাতে প্রচলিত তৎ্সর্ 



পঞজ্জালোচনা ১৩৫ 

অর্থাৎ সংস্কৃত শব্দের বাণানে কোন বিশ্রচ্ছলা বা অনিশ্চয়তা নাই । অবশ্য 

সংস্কতেও কোন কোন শব্দের বিকল্পরূপ আছে, যেমন, শ্রেণি, শ্রেণী ; অবনি, 

অবনী।; পরিবেশন, পরিব্ষণ; ইত্যাদি; রেফের পরে উদ্মবর্ণ ভিন্ন 

ব্ঞনবর্ণের বৈকল্পিক দবিত্বও ইহার এক নিদর্শন। কিন্তু তাহাতে বাঙ্গাল 
প্রয়োগে বিশেষ কোন অস্থ্বিধা হয় না; কারণ, প্রায় অনেক স্থলেই উহার 

একটি বূপই বাঙ্গালাতে অব্লম্িত হইয়াছে, যেমন শ্রেণী, অবনী, ইত্যাদি ; 

বর্ণ-ছিত্বের ক্ষেত্রেও বাঙ্গালাতে একট। নিয়ম দাঁড়াইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ কোন 

কোন ব্যঞনবর্ণের দ্বিত্ব হয় এবং সেগুলির সর্ধবদাই দ্বিত্ব হয়, কোনও 6%০6])- 

6107, নাই, যেমন, চচ, চ্ছ, জজ, ও, দি) দ্ধ) বব, ম্ম, ধ্য) আবার কোন কোন 

ব্ঞনবর্ণের দ্বিত্ব হয় না, এবং বর্তমান প্রচলিত প্রয়োগে প্রায় কোন সময়েই 

তাহাদের ঘিত্ব হয় না) যেমন, ক) খ, গঁ, ঢ? থ, এ, ইত্যাদি । এবিষয়ে শিক্ট- 

প্রয়োগে রীতিই একটা দ্রাড়াইয়া গিয়াছে, কোন বিশৃঙ্খল! হয় না । স্থতরাং 

“কন্রৈ দেবায় হবিষা বিধেম”, এই ষে দুশ্চিন্তায় আপনি পতিত হইয়াছেন, 
এস্থলে তাহার কোনই কারণ নাই-_যেহেতু সকল দেবতারই ব্যবহার 
এক্ষেত্রে একবিধ । আর ছুই চারিটি শব্ষে দুই রকম বাণানের ব্যবহার 

থাকিলেও তাহাতে কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হয় না, যেমন ইংরাজীতে 
089£00900) 00969105756 ) 20)5209) 12709 7 ইত্যাদি ছুই প্রকার বাণানই 

গ্রচলিত আছে-_তাহাতে এমন কিছু আসে যায় না। স্থৃতরাং তৎসম শব্দের 

ক্ষেত্রে সংস্কারগ্রচেষ্টার বিশেষ কোন ৪০০৪ নাই, আবশ্তকতীও নাই । 

শুধু সরলতা বা অন্য কোন ৮০০:-র খাতিরে বর্ণবিপধ্যয় ঘটাইলে 

তাহাতে ফল হইবে এই যে, যেথানে বর্তমানে কোন শব্দের একই রূপ চলে, 

সেখানেও বহু ব্ধপ চলিতে আরম্ভ করিবে-কারণ প্রচলিত রূপ সহজে 

কেহই ছাড়িতে চাহিবে না, অভ্যাসবশতঃই হউক কিংবা একগুয়েমি 

বশতঃই হউক । সুতরাং নৃতন করিয়া বিশৃঙ্খলার আমদানী হইবে-- 
যে বিশৃঙ্খলা নিবারণ করা অথবা কমানই শুনিতে পাই বাণান-কমিটির 
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উদ্তবের প্রধান উদ্দেশ্ত। তাছাড়া, বর্ণধিত্ব-বঙ্জন ব্যাপারে অপ্বিরিক্ত 

উৎসাহের ফলে অশুদ্ধ রূপের অবতারণ! হইবে ; যেমন, কাত্তিক, কাত্তিকেয়, 

বাত, বাতিক, বার্ধকা, প্রভৃতি ভুল বাণানও হয়ত বাণান-কমিটির 

দৌলতে আমদানী হইবে। স্বতরাঁং যে নবজাত এবং অজাত শিশ্র- 

সম্প্রদায়ের শ্রমলাঘবের হোতৃভৃত হওয়াতে আপনি তাহাদের পক্ষ হইয়া 

বাণান-কমিটিকে “রবীন্দ্রের লহ নমস্কার” বলিয়া অভিবাদন জানা ইয়াছেন, 

আমার গুরুতর সন্দেহ হয় যে, সেই শিশু-সম্প্রদায় এই গোলমালের শঙ্টা 

পণ্ডিতমণ্ডলীকে হয়ত বা অভিসম্পাত করিয়াই বসিবে, কারণ তাহার্দিগকে 

এক ৪৪৮ বব, চ্ট-এর উপর আবার আর এক ৪৪6 এ, ৮, ইত্যাদি মক 

করিতে হইবে। মৃদ্রাযস্ত্রওয়ালারা ত ইতিমধ্যেই বাণান-কমিটিকৃত বর্ণবিপ্রবে 

ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতেছে। তাহারা ঠিক করিয়! লইয়াছে যে অতঃপর 

বই ছাপা হইবে দুই প্রকার-_এক প্রকার বই ভদ্রলোকের পড়িবার জন্ত, 
আর এক প্রকার বই গোলামখানার ছাপ পাইবার জন্য ; এবং তাহার! ধরিয়া 
লইয়াছে ষে শেষোক্ত বইগুলিতে রেফ থাকিলে *”-ফলা থাকিবেনা, *্*-ও 
থাকিবেনা; সৃতরাং তাহার! ছাপিতেছে “দৈর্ঘ” “দাঁঢছি, “রাস্ট্র” এবং 

“ইস্ট মন্ত্র” এবং তংফলে আবার গ্রস্থকর্তা্দের কাছে বকুনী খাইতেছে। 

সে বেচারারা বুঝিবে কি প্রকারে যে “ধের্ধ্য”-তে *য”-ফলা থাকিবেনা, অথচ 

“দৈর্ঘ্য”-তে থাকিবে, এবং “ইষ্ট ইপ্ডিয়া! কোম্পানী”-তে “৮ চলিবেনা, অথচ 

“ইষ্ট মন্ত্রে” চলিবে ? অথচ এত যে ৮০৪1৩ এবং হাঙগামা, ইহা! একদম 

অনাবশ্যক এবং £75৮16০০৪। ূ 

বাণান-কমিটির “ং*-প্রীতিতেও এইরূপ আর একটি গণ্ডগোলের 

স্ষ্টি হইয়াছে । তাহারা অনেক সংস্কৃত ঘাটিয়া আবিষ্কার করিয়াছেন__ 
লক্ষ্য করিবেন যে তাহাদের সংস্কৃতনিষ্ঠা স্থলবিশেষে মদপেক্ষাও প্রবল--যে 
সন্ধির নিয়মান্সসারে ভয়ংকর; ভয়ঙ্কর; শংকর, শঙ্কর; সংন্তাসী, সঙ্প্যাসী? 

উভয়ই হয়, কারণ ভম্, শম্, সম্, ইহারা হ্বতন্ত্র পদ । কিন্তু সাধারণ লোকে 
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বুঝিবে কি প্রকারে কোন্টি পদ আর কোন্টি পদ নয়? তাহারা “শংকর”- 
এর দেখাদেখি অংক, অংগ, বংগ, কলিংগ, রংগ, ব্যংগ ইত্যাদি লিখিতে 

আরম্ভ করিবে; কিন্তু এই শেষোক্ত রূপগুলি অশুদ্ধ; যেমন, হিন্দীতে 
“পংভিত” “মংত্র” লেখে, সে সব বাণান অশুদ্ধ। *২৮ লইয়া এত 

নিরর্থক লাফালাফি করিবার কোন দরকার ছিল না, কারণ এ ব্যাপারেও 

বাঙ্গালাতে একটা নিয়ম মোটামুটি প্রচলিত হইয়া গিয়াছে । “প্রবাসী*র 
প্রবন্ধে নিয়মটি দেখাইয়াছি ; তাই এখানে আর পুনরুল্লেখ করিলাম না। 

এবিষয়ে শুধু আর একটি কথা বল! দরকার মনে করি। সরলতার 

যে সব যুক্তি এই সব পরিবর্তনের সপক্ষে দেখান হয়, তাহারও যে বিশেষ 

কোন মুল্য আছে, তাহা যনে হয়না। কারণ, বাঙ্গালা ভাষার অসংখ্য 

মুক্তবর্ণের মধো মাত্র নয়টি বর্ণ-দ্বিত্বযুক্ত ত্রাক্ষর যুক্তবর্ণকে দ্ধাক্ষর যুক্তবর্ণে, 
অথবা মাত্র কোন কোন স্থলে “ক্ক”-কে “ংকশ-তে, কিংবা “্গদকে “ংগতে 

পরিণত করিলে এমন কোন গুরুতর সরলতা! সংসাধিত হয় না যাহার 

দরুণ অতথানি বিশৃঙ্খল! ও ভ্রম-প্রমাদের সম্ভাবনা আনয়ন করা যাইতে পারে। 

যে উচ্চারণানধায়ী বাণানের জন্য আপনি এত যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, 

তাহা ত ছাড়িয়াই দরিলাম-কারণ, রেফের পরে বর্ণদ্বিত্বমূলক বাণানই 

উচ্চারণান্থ্যায়ী, কারণ আমরা “ছুর্দাস্ত” শব্দকে “ছুর্+দাস্ত” এরকম 

আল্গা! ভাবে উচ্চারণ করি না, করি “ছুরু+দ্দাস্ত” ভাবে সজোরে ; এবং 
'্া”-এর বেলাতে ত কথাই নাই উহা হইতে *য”-ফলা লোপ করিলে উহার 
উচ্চারণ “্”-তে পরিণত হইবে, পর্জয”-তে নহে । এ সম্বন্ধে আমার প্রবন্ধে 

আমি, অনেক বলিয়াছি, এবং “প্রবাসী”-তে রামানন্দবাবুও বলি বলিয়াছেন * | 
০ 

* “অনেক শব্দের বানানে বাংলায় যেখানে রেফের নীচে বাঞ্জনবণের স্ব হয়, সকার 
দেখানে একটিমাত্র বর্ণ বাবহার করিয়াছেন । যেমন, তিনি সর্বব, পুর্ব, কত ক, ধর্ণাঃ 
শ! লিখিয়া লিখিয়াছেন সর্ব, পূর্ব, কর্তৃক, ধর্ম। কিন্তু বাঙালীর! ত উচ্চারণ করে. না 
সরব, পুরব, কর-তৃক, ধর ; তাহারা দুটা ব, ত' ম উচ্চারণ করে-তাহা যত স্পষ্ট বা 

ঘম্পষ্টই হউক।” “রবীন্রজীবনী” গ্রন্থের সমালোচন। ( “প্রবাসী”, বৈশাখ। ১৩৪৪ )। 
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বস্তুতঃ এই উচ্চারণের খাতিরেই সংস্কৃত ব্যাকরণে এই স্থলে দ্বিত্ব বিকল্পে 
গৃহীত হইয়াছে বদ্দিও ব্যুৎপত্তিতে সব সময়ে আসে না। আর প্রয়োগের 
কথা? পুরাতন পুঁথি ঘাটিতে গিয়৷ দেখি যে, বাঙ্গালাতে এই রীতি অতি 

প্রাচীন--অস্ততঃ ৭০৮০০ বৎসরের পুরাতন বাঞ্গালাতেও এহ-ই প্রয়োগ। 
আমার নিজের এ বিষয়ে মত এই যে, প্রচলিত যে বাণান তাহাই 

থাকুক অথাৎ যে যে স্থলে বর্ণাদ্বত্ব হয়, তাহাই হউক, ষে যে স্থলে হয় না, 

না-ই হউক। 

তারপর, সাধু বাঙ্গালার তন্ভব ( অথবা সংস্কতমূলক ) শব সম্বন্ধে এবং 

একেবারে দেশজ কিংবা বৈদেশিক ভাষা হইতে আগত শব্দ সম্বন্ধে আলোচন। 

করা ষাউক। এই সব শবে তৎসম শব্দ অপেক্ষা অনিশ্চয়তা কিছু বেশ 

আছে; কিন্তু আপনার চিঠির ভঙ্গীতে কিংবা বাণান-কমিটির আলোচনার 

ভঙ্গীতে যেরূপ মনে হয় যে ইহা একটি বিশৃঙ্খলার ও স্বৈরাচারের ক্ষেত্র-_ 
কোন নিয়মকানুনই নাই, নিছক অরাজকতা, এবং সেই 00809 হইতে 

0982008 বাণান-কমিটিই আনিতেছেন--বস্ততঃং সে রকমটা কিছুই নহে। 
এই বিষয়ে আমি আন্দাজে ৬820০ কথা না বলিয়া একটু ০০০1০) 

অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয় মনে করি। উচ্চারপান্্ষায়ী বাণানের যে বড় তর্ক 

আপনি তুলিয়াছেন, সে বিষয়ে পূর্বের চিঠিতে আমি কিছু বলিয্লাছিলাম, 
এ চিঠিতেও হয়ত আরও কিছু বলিব, কিন্তু সে প্রসঙ্গে আমি এস্থলে কিছু 

বলিয়। রাধিতে চাই । সে কথাটি এই । 

বাঙ্গালা ভাষাতে বাণান মোটামুটি উচ্চারণসক্গতই । ইহার দুইটি 
কারণ আছে। প্রধান কারণ এই ষে বাঙ্গালাতে কোন 87157 বর্ণের 

ব্যবহার নাই । পৃর1 কোন অক্ষর কখনও অনুচ্চারিত থাকেনা। সামান্য 
কিছু ব্যতিক্রম আছে দুই একটি ফলা সম্বন্ধে, যথা ব-ফলা এবং ম-ফলা। 

সাধারণ উচ্চারণে কোন কোন শব্দে এই ফলাগুলি প্রায় ৪167 থাকিয়া 

কতকটা বর্ণতিত্ব আনয়ন করে, যেমন পক, বঞ্, ছদ্ম, রুক্সিণী--তাও 



পত্তালোচনা ১৩৯ 

পিষ্ট উচ্চারণে অন্তংস্থ ব কিংবা অন্ুনাসিকের আভান এই সব শব্দেও 

পাওয়। যায়; আবার অনেক শব্দে ফলাগুলি পৃরাপূরিই উচ্চারিত হয়, 
যেমন থথেদ, উদ্ধাহ, অন্বা, জন্ম, গুল । আর, য-ফলাকে 51190 ধরা যায় না, 

কারণ কতকটা বর্ণদ্িত্ব আনয়ন করিলেও, উহার একটি স্বতন্ত্র ধ্বনি স্পষ্টই 
বর্তমান। তাই মোটামুটি বল! চলে যে বাঙ্গালাতে ৪1190 অক্ষর নাই-- 

যেমন ইউরোপীয় ভাষাগুলিতে আছে । কাজেই উচ্চারণানুযায়ী বাণান 

বা বাণানের অনুযায়ী উচ্চারণই বার্গালার নিয়ম-__ব্যতিক্রম সামান্ত | 

দ্বিতীয় কারণ এই ষে, বাঙ্গালাতে এক বর্ণের বু ধ্বনি নাই--একটি 

বর্ণের একটিই ধ্বনি । ইহারও সামান্ ব্যতিক্রম আছে--তবে সাধারণতঃ 

ইহাই নিয়ম । ব্যতিক্রম প্রধানত: ছুইটি--স্বরবর্ণ এ-কার এবং অ-কার 
সমন্ধে । এ-কারের “এস্নধ্বনি ছাড়া মাঝে মাঝে "ম্যাসধ্বনি (ইংরাজী 

০৪৮-এর স্বরধ্বনি) শ্রুত হয়; তবে এরূপ ধ্বনিবিকার খুব বেশী নয়, এবং 

অধিকাংশ স্থলেই স্থপরিচিত ; তাছাড়া, এই ধ্বনিবিকারটি বনুলমান্রাতেই 

স্থানীয় উচ্চারণের মৌখিক বিকার (10081 0 01819001029] 52717680004 

একই শব্দের কোথাও “এ” উচ্চারণ, কোথাও "ঘ্্যা” উচ্চারণ; যেমন, 

পূর্ববঙ্গে পেট, লেপ, তেল, ইত্যাদির উচ্চারণ প্যাট্, ল্যাপ, ত্যাল্, ইতাদি, 

পশ্চিমবঙ্গে নহে । অ-কার সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা এই যে, কখনও অ-্ধ্বনিই 

থাকে, কখনও ঈষৎ অথবা সম্পূর্ণই ও-ভাবাপন্ন হয়, আর পদাস্তে ত সচরাচর 
হস্ত ভাবেই উচ্চারিত হয়। এই হসম্ত উচ্চারণের নিয়ম অর্থাৎ কোথায় 

হয় না হয়--তাহা ত একরকম বিধিবদ্ধ হইয়াই গিয়াছে । আরকি পদাস্তে 

কি পদমধ্যে, অ-্ধ্বনি যে অনেক সময় বিকৃত হইয়। ও-ভাবাপন্ন হয়, ইহাও 

অনেকাংশেই স্থানীয় উচ্চারণের বিকার-যেমন, আপনার! কলিকাতা 

অঞ্চলে “বড়” “ভাল”-কে প্রায় “বড়ো” “ভালো” উচ্চারণ করেন; আমর 

পূরবববঙ্গীয়ের। ততটা করি না; আর সেদিন রামানন্দ বাবু আমাকে বলিতে- 

ছিলেন যে বীকুড়া অকলেও করে না, তথায় অ-্ধ্বনিই উচ্চারিত হয়? 



১৪৬ বাঙ্গালা ভাষা ও বাণান 

পক্ষান্তরে, আমরা পূর্ব্ববঙ্গে ঘন, কম, বন, সমান, ইত্যার্দিকে ঘোনো, কোম, 

বোন, সোমান, ইত্যাদি বলি, আপনারা পশ্চিমবর্গে বোধ হয় তেমন বলেন না । 

উচ্চারণের এই সব স্থানীয় মৌখিক বিকৃতি ধর্তব্যের মধ্যেই নহে? সাধু-রূপের 
বাণানে ইহাতে কিছু আসিয়া যায় না । স্বত্রাং স্পষ্টই দেখ! যাইতেছে যে 
সাধু বাঙ্গালা ভাষায় 01009610 819110%-ই নিয়ম-_ব্যতিক্রম অতি অল্প। 

তবে বিশৃঙ্খলা হয় কেন? তাহা হয়, এক বর্ণের বহ্ুধ্বনি থাকার 

দরুণ নহে--কারণ বাঙ্গালাতে তাহা বিশেষ নাই--কিন্ত বন্ধবর্ণের এক ধ্বনি 

থাকার দরুণ । এইখানেই সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালার তফাৎ ; সংস্কৃত বর্ণমালার 

ধ্বনি কতক বিরৃত হইয়া বাঙ্গালাতে এই গোলমাল ঘটাইয়াছে। সংস্কৃত 
“অ” ( হৃম্বআ!) যে বাঙ্গালায় “অণ (৪ম )-তে পরিণত হইয়াছে, অথবা 
সংস্কৃত সন্ধ্যক্ষর “এ” (হন্ব-আ য়) যে বাঙ্গালায় 917000019 ৮০৪1 “এ”-তে 

পরিণত হইয়াছে, তাহাতে বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই; কারণ ধ্বনি 

বিরুত হইয়াছে তা, কিন্তু ধর্বনিটি 001006-ই রহিয়াছে অর্থাৎ অন্য কোন 

বর্ণ বারা এ এ ধ্বনি প্রকাশিত হয় না ; সুতরাং তাহাতে কোন ০০0০0108101) 

হয় না। কিন্ত দুই “ন”, তিন “শ”, ছুই “জ”, ছুই “ব”, ইহাদের কার্ধ্যত: 
একই উচ্চারণ হইয়া যাওয়াতে, এবং ই-ঈ, উ-্উ ইহাদের মাত্রীভেদ 

উচ্চারণে রক্ষিত না হওয়াতে, এবং খ ৯ স্বরবর্ণ রি লি বাঞ্চনবর্ণে পরিণত 

হওয়াতে ০০23100-এরই স্থষ্টি হইয়াছে । ইহাতে বাণান 0101017006610 

হয় না, কিন্ত অনিশ্চিত হয়। [0010170061০ হয় না এই কারণে, যে পাখী, 

পাখি; কাণ, কান) জিনিষ, জিনিস; কাজ, কাঘ। ইত্যার্দি যে বাণানই 
লেখা হউক না কেন, উচ্চারণ 7)100961০-ই হইবে; কারণ এ বর্ণগুলি, ই-ঈ। 

পন )য,সঃজ,য; ইহাদের উচ্চারণ একই প্রকার-_অস্ততঃ সচরাচর। 
হৃতরাং 701)০080০৪-এর দোহাই দিয় আপনি “ঈ”, “গণ” প্যত “যি? 

নির্বাসিত করিতে চাহিলে, আমিও “ই”, “ন৮, “জি”, এস” নির্বাসিত 

করিতে পারি--বাঙ্গালা ভাষার উচ্চারণের পক্ষে ফল সমানই। 



পত্রালোচনা ১৪১ 

সংস্কত উচ্চারণের নজীর এম্বলে অচল, কারণ বাঙ্গালাতে এই 

সমস্ত বর্ণের সবগুলির সংস্কৃত উচ্চারণ নাই, আছে বাঙ্গালা উচ্চারণ-_- 

এবং সে উচ্চারণ হিসাবে এঁ বর্ণযুগ্মগুলি তুল্যমূল্য । আমি যে গত চিঠি- 
খানিতে নান। ইউরোপীয় ভাষায় বর্ণের ধ্বনিবিকারের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলাম, 
তাহাও বর্ণের সহিত ধ্বনির অসামণ্তন্য স্থচিত করিবার জন্য ততটা নহে, 

যতটা লাটিন বর্ণমালার কোন কোন বর্ণের ধ্বনি সেই সব আধুনিক ভাষায় 

কি রকম পরিবন্তিত হইয়। গিয়াছে, তাহাই স্ুচিত করিবার জন্য । স্বৃতরাং 

আমার মনে হয় যে, “ঈ” “৭”, “য”। “ষ” ইত্যাদি ব্যবহারে বাণান্ন 

00101009010 হয় অথবা উচ্চারণাঙ্থ্যায়ী হয় না-_এই যে একটা কথা 
আজকাল খুব 19901008119 হইয়াছে-_বাঙ্গালা বর্ণমালার বর্তমান 

উচ্চারণানুসারে সে কথার কোন অর্থই নাই। আমি যদি সথনীতি বাবুকে 

“যুণিতী বাবু” লিখি, অথবা আপনার নামটিকে “রবিজ্দ্রণাথ” রূপে 
লিখি, তাহা হইলে নামের উপরে, রূপের উপরে, রুচির উপরে ষতই অত্যাচার 

করা হউক না কেন, ধ্বনি অথবা! উচ্চারণের উপরে কিছু মাত্র অত্যাচার হয় 

না--কারণ ধ্বনি অবিকৃতই থাকে। এই সহজ কথাটা, বাঙ্গালা ভাষার 

[01)9096108-এর ধাহারা চচ্চা করেন, তাহাদের মনে রাখা উচিত৷ 

কিন্তু এক ধ্বনির বর্ণবাহুল্যের বা £০9)081005-র দরুণ 01)071661 

গোলমাল না হইলেও বাণানের গণ্ডগোল বা ০001981070, ত হইবারই 

কথা। সেই গণ্ডগোল বাঙ্গালাতেও ম্বভাবতঃ কিছু কিছু হইয়াছে । কিন্তু 
মনে রাখিতে হইবে যে শিষ্টগ্রয়োগে এই বর্ণবাহুল্যের ব্যাপারেও 
“অমোঘ শাসন” বহু শব্দের সম্বদ্ধেই দীড়াইয়া গিয়াছে । অজ্ঞ লোকে তুল 

করিলেও সংস্কত বা তৎসম শব্দ সম্ধদ্ধে ত কোন অনিশ্চয়তাই নাই-_ 

আপনার “শবতত্ব”-এর মজার কথাটি মনে পড়ে-_-“স্থশীতল সমীরণ” লিখিতে 

ইতস্তত: লাগিলে ছেলেদের পক্ষে “ঠাণ্ডা হাওয়া” লেখাই নিরাপদ্-_কিন্তু 

তৎ্সত্বেও এ তৎসম বাক্যাবলীর বর্ণবিন্তাস একই প্রকার, নান প্রকার নহে। 



১৪২ বাঙ্গাল! ভাষা ও বাণান 

বাকী রহিল তন্তব, দেশজ ও বিদেশী শব । এ স্থলেও প্রায় অধিকাংশ 

শবেই একটা বাণানই দ্লাড়াইয়া গিয়াছে; যেমন, চাষা, আপোষ, পোষাক, 

রেশম, পেশা, সখ, সৌধীন, গিক্নী, রাণী, সর্ত, শোনা, ইত্যাদি । যেখানে 

ফ্লাড়াইয়৷ গিয়াছে, সেখানে তাহাই চলিতে থাকুক; কারণ ইহাদিগকে 

পরিবর্তন করিবার পক্ষে কোন [০79০6 যুক্তি নাই, যেহেতু বাঙ্গালা উচ্চারণে 
“চাষা”-কে “চাসা” কিংবা “চাশা” লিখিলে উচ্চারণের কোনই তারতম্য হইবে 

না। সেই জন্যই যখন “মাষ্টার”কে বাণ ানের নববিধান মতে “ম্যাস্টার”-এর 

ন্যায় বর্ণসন্কররূপে আসরে অবতীর্ণ হইতে দেখি, তখন আপনার ভাষাতেই 

বলি, ভাবিত হই এই 1)107899৩ পাপ্ডিতোর অর্থ কোন্ বৈয়াকরণ-দেবতার 

উদ্দেশে--বোপদেব কিংবা কাত্যায়ন ত নহেনই ? এহেন পণ্ডাপ্রদর্শন 

ষে নিতান্তই পুশ্রম, কারণ বাঙ্গালা উচ্চারণে ষ ও স তুল্যমান। 

বাণান-কমিটির ব্যাপারে আর একটি মজার জিনিষ রক্ষ্য 

করিবেন । “৭*-এর বেলায় তাহারা 'আপনারই ন্যায় খড়াহস্ত ; তৎসম 

ভিন্ন অন্ত কোন বাঙ্গালা শব্দে “ণ” চলিবে লা ফতোয়! বাহির হইয়া 

গেল- ফতোয়ার ধাক্কায় “রাণী” পর্যন্ত সিংহাঁসনচ্যুত। কিন্ত 

“ঘগ। এশ”, স”এর বেলায় তাহারা আমার অপেক্ষাও মূল-ভক্ত 

এবং বু[ৎখপত্তির পূজারী; দৃষ্টান্ত ঘা, “আমিষ” হইতে “আষ” হইবে; 
“অংস্তু” হইতে “আশ” হইবে ইত্যাদি | “কর্ণ” ও “ন্ব্ণ”-এর বেলায় 

কিন্তু “কান” এবং “সোনা”--সেখানে বুাষ্পত্বির কোন বালাই নাঁই-- 

যদিও এ শবদ্য়ের বুাত্পত্তি "ত্বা” ও “গ্বাশ” শবছয়ের অপেক্ষা 
অনেক বেশী স্থম্প্ ও স্থনিশ্চিত। শুধু তাহাই নহে । যে সব শখ অন্য 

বিদেশী ভাষা হইতে আসিয়াছে, যেমন হিক্র, আরবী, ফারসী, ইংরাঙী, 

ইত্যাদি, সে সব স্থলেও নিয়ম হইঘ্াছে যে মূল শবের উচ্চারণান্যায়ী “শ” 
কিংবা “স” হইবে-যদিও ফারসীতে আরবীতে হিক্রতে কোন্ শব্দের কি 

উ্চারণ ছিল তাহা দাধারণ লোকের জানিবার কথা নহে-_বাণান-কমিটিরও 



পত্রালোচনা ১৪৩ 

কয়জন লোক এবিষয়ে ঠিক মত কিছু জানেন সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের 
অবকাশ আছে । এই সেদিন দেখিলাম মৌলানা আক্রাম খা! মহাশয়ের 
সম্পাদিত “আজাদ” পত্রিকাতে লিখিত হইয়াছে £ | 

“আরবী পাসী শব্দ সম্বন্ধে কমিটির সদশ্তগণের বিজ্ঞতা ষে কিরূপ 

হান্তজনক, মাননীয় রাজশেখর বস্থ মহাশয়ের চলস্তিকা'-ই তাহার অন্যতম 
প্রমাণ । শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় শুনিয়া স্তস্ভিত হইবেন যে, সাধারণতঃ আরবী 
শব্বগুলিকে পার্সা ও পার্সী শব্দ গুলিকে আরবী বলিয়া নিদ্ধারণ করাই এই 
পুস্তকের একটা অন্যতম বিশেষত্ব। এমন কি, “চাবুক” ও “বকরী”-র ন্যায় শব্দ- 
গুলিকে বেছুইনের জন্বীলে পৃরিয়া দিতেও গ্রন্থকার কোন দ্বিধা করেন নাই।” 

( এই সব গলদের জগ্তই কি লোকে উক্ত অভিধানখানিকে “গলস্তিকা” 

বলিয়! থাকে ?) 

বিদ্যা ধাহার যেরূপই থাকুক না কেন, বৈদেশিক কিংবা দেশজ শবের 

বাণান সে বিদ্যা খাটাইবার প্রশন্ত ক্ষেত্র নহে ; কারণ বাঙ্গালাতে যে “স”-ই 
ব্যবস্ৃত হউক না কেন, উচ্চারণ সমানই হইবে । অথচ এই সব স্থলে, 

যে সকল শব্দে বাণান একেবারে ৪০০০৭ হইয়া গিয়াছে সেখানেও পণ্ডিত- 

বর্গ আরবী ফারসী হিব্রু বিদ্যা ফলাইয়া। রং-বেরং-এর নানা নয়৷ বাণানের 

আমদানী করিয়াছেন; এবং পুরাতনী ভাষা-জননীকে নবীনারূপে সজ্জিত 

করিবার নিমিত্ত তাহাকে নানাবিধ “শৌখিন পোশাকে” মণ্ডিত করিয়া বোধ 

করি আনন্দের আতিশয্যেই “শখ” করিয়া “শরবৎ” পান করিতেছেন । 

( এই বাণানগুলি আমার নহে--ভরসা করি আপনারও নহে--তবে বাণান- 

কমিটির বটে 1) ইহার উপর আর টীকা নিম্প যোজন । প্রচলিত বাণান 

তুলিয়া দিয়া এই সব বিভীষিকার অবতারণ! করা কি বাণানের সংস্কার না 
বাণানের বিকার ? 

যাহা বলিতেছিঙ্লাম--+বাঙ্গালাতে তস্তব, দেশজ ও বৈদেশিক শবেও 

বহস্থলেই কোন একপ্রকার বাণান প্রচলিত হইয়া গিয়াছে । যে যে স্থলে হয় 



88৪8: বাঙ্গালা ভাষা ও বাণান 

নাই, অর্থাৎ যে যে ষে স্থলে শিষ্টগ্রয়োগেও ছুই তিন রকম দেখা! যার-_তাও 

তিন রকম বড় একটা দেখা যায় না, দুই রকমই দেখ যায়, যেমন, সাদা, 

শাদা; সহর, শহর ; জিনিষ, জিনিস; ইত্যাদি--সেই সব স্থলে কোন এক 

রকম রূপ 75092009700 করা যাইতে পরে । তাহারও যে খুব বেশী একটা 

0090০) বা আবশ্যকতা আছে এমন নহে, কেননা! পূর্বেই দেখাইয়াছি, 
সংস্কতিও কোন কোন শব্দে বিকল্প রূপ আছে, ইংরাজীতেও আছে, 

তাহাতে এমন কোন গুরুতর অস্থবিধা হয় না। 

আর ই-ঈ, উ-উ, ণ-ন লইয়া যে একটা কলরব আজকাল বড় বেশী 

শুন! যাইতেছে, সে সম্বদ্ধে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, সাধু বাঙ্গালাতে 
এবিষয়েও বিশেষ কোন অরাজকতা৷ নাই; দস্তরমত নিয়মই অনেকটা 

াড়াইয়া গিয়াছে । মোটামুটি সংস্কতের রূপ, অথব। সংস্কৃতানুসারী রূপই 

প্রচলিত ; যেমন, স্ত্রীলির্দে ঈ-কারই প্রচলিত ; সংস্কৃত ণত্ববিধানাশ্সসারেই 

অধিকাংশস্থলে “ন””ণ”-তে পরিবত্তিত হয়, তদ্ভব, দেশজ, এমনকি বৈদেশিক 

শবেও-_শুধু ক্রিয়াবিভক্তিতে ছাড়া ; দেশবাচক্ বা ভাষাবাঁচক বা ব্যবসায়- 

বাচক শবে সংস্কৃত ইন্ ও ণিন.-প্রত্যয় নিষ্পন্ন শব্দের প্রথমার একবচনের 

রূপের অনুদরণে ঈ-কারই প্রচলিত, যেমন, বাঙ্গালী, গুজরাট, ডাক্তারী, 

ইত্যাদি। কোন কোন লেখক-_-এবং আপনি স্বয়ং তাহাদের মধ্যে একজন 

প্রধান (বাণান স্দ্ধে আপনার যথেচ্ছাচার ত আপনি নিজেই চিঠিতে স্বীকার 
করিয়াছেন )-_-ইচ্ছা করিম এই সব প্রচলিত নিয়ম ভঙ্গ করিয়া পাখি, খুড়ি, 

বাঙালি, ভীক্তারি, পুরানো, ইত্যাদি রূপের আমদানী করিয্নাছেন, এবং 

এই প্রকার নয়া আমদানীর ফলে বিশৃঙ্খলার স্য্ি করিয়া এখন নজীর 

দেখাইতেছেন যে, বাঙ্গালা ভাষায় ভয়ানক বিশৃঙ্ধলা, সৃতরাং একটা কিছু 

করিতে হইবে, অর্থাৎ মনের অভিপ্রায়টা এই যে, নয়া আমদানী গুলিকেই 

86008170129 করিতে হইবে, নিয়মসন্গদ্ধ প্রচলিত রূপ বাতিল করিয়া । 

ইহাকে ত ভাষাসংস্কার বলে না। সহজতর, স্বাভাবিকতর সংস্কারের পথ 
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হইল, যে সব নিয়ম বহুপ্রচলিত, সেই সব নিয়মকেই যথাসম্ভব ৪৮5৫ . 
করা-_-অবস্ত যদি কোথাও নিয়মের বহিভূতি খুব হ্প্রচলিত রূপ থাকে 

তাহাকে 01968৮১ না করিয়া! । (এ কথা ত সর্বদাই মনে রাখিতে হইবে ষে 
8966100 স্ুগ্রচলিত রূপ লইয়া! গোলমাল করা কোনক্রমেই বাঞনীয় নহে । ) 

সাধু বাঙ্গালাতে প্রচলিত শব্দ--তৎসম, তন্তব, দেশজ ও বৈদেশিক-_ 

এই সকল সন্বন্ধেই আলোচনা করা গেল, এবং দেখা গেল যে ইহাতে 
বিশৃঙ্ঘলা অতি যৎসামান্ত, প্রয়োগের অমোঘ শাসন বহু ক্ষেত্রেই বাণানকে 

নিয়মিত করিতেছে--শুধু সামান্য যে কয় স্থলে রূপান্তর ( ৮৪71970 ) দেখিতে 

পাওয়া যায়, সে সব স্থলে কোন একটা ব্ূপকে নির্দেশ করা চলিতে পারে। 

সংস্কারের ৪০০০ এই পধ্যন্ত। 

মাসল যেখানে সংস্কার করিবার অথব। বিশৃঙ্খলা-দূরীকরণের প্রসারিত 

ক্ষেত্র রহিয়াছে, সে স্থল হইল কথ্য বা মৌখিক (60052159010208] বা 

০0119101) ভাষার ক্ষেত্র । এবং এই প্রশ্ন আজকাল একটু এ:০০৮-ই হইয়া 

দাঁড়াইয়াছে ; কারণ অনেক লেখক আজকাল শুধু নাটকীয় পাত্র-পাত্রীদের 

মুখে নহে, গম্ভীর রচনাতেও বন্থল পরিমাণে মৌখিক ভাষা ব্যবহার করিতে- 

ছেন। এইরূপ ব্যবহার কতটা করা উচিত সে সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। 

আমার নিজের ধারণা এই যে, পাত্রপাত্রীদগের কথাবার্তায় ব্যতীত, 
সাধারণতঃ ঠিক লেখকের নিজের লেখায় বা গম্ভীর রচনায় মৌখিক ভাষা 

বাবহার করা উচিত নহে। যেমন ইংরাজীতে 91) ০০০০, 1211, 

9011) 91700, প্রভৃতি সংক্ষিপ্ত (০00650696 ) মৌখিক রূপ অথব! 

প্রাদেশিক 9)%1৩০॥ কথাবার্তার স্থলে ভিন্ন অন্যত্র ব্যবহৃত হয় না; যেমন 

সংস্কৃত নাটকে প্রাকৃত বুলি কথাবার্তার স্থলে ভিন্ন অশ্থত্র ব্যবহৃত হয় না; 
তেমনই, পূজো, ইচ্ছে, কোচ্ছে, কোচ্ছিল, কোরবো, কোবরেজ, দুষ্ট প্রভৃতি 
( সাধুভাষার পুজা, ইচ্ছা, করিতেছে, করিতেছিল, করিব, কবিরাজ, দুষ্ট, 
প্রভৃতির ০০:701653 ০0: 90007990 10৫8] ৪1166) গম্ভীর রচনাতে 

১৩ 
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বাবহ্ৃত হওয়া উচিত নহে । কিছুকাল পূর্বব পর্ধ্স্ত বাঙ্গালা গগ্চ রচনায় এই 

000970101) বা রীতিই মোটামুটি প্রচলিত ছিলল। তাই আজ যে কথ্য 

ভাষার রূপের বিশৃঙ্খলার একট! বান্তধিক সমস্যাই আসিয়া! দ্ড়াইয়াছে, মে 

সমন্তা পূর্ব তেমন উঠে নাই । কোন কোন অঞ্চলের প্রচলিত মৌথিক ক্ধপ 
যদি লৈধিক ভাষায় চলিতে আরম্ভ করে, তবে ত রূপবাহুল্য এবং বিশৃঙ্খলা 

অবশ্স্তাবী; কারণ লোকের উচ্চারণ কালভেদে, দেশভেদে, পাত্রভেদে 

নানাবিধ, স্তরাং সেই সব উচ্চারণ অক্ষরে রূপান্তরিত করিতে গেলে, নানা 

লোকে নানাভাবে তাহা করিবে । 

কিন্ত ভালমন্দের কথা তুলিয়া এখন বিশে লাভ নাই, কারণ কলিকাতা 
অঞ্চলের মৌখিক ভাষা অনেক পরিমাণে লিখিত সাহিত্য ব্যবহৃত হইতেছে। 

এখন অখবশ্যক সেই ভাষার রূপগুলি যথাসম্ভব 5/500810126 করা। অন্ব 

জিলার মৌখিক ভাষার কথা ত ছাড়িয়াই দিলাম--এক কলিকাতা ও 

তৎসন্ত্নিকটবত্তী অঞ্চলেই মৌখিক ভাষাতে একই শব্দের কত বিভিন্ন রূপ! 

ক্রিয়াপদের মৌথিক বিভক্তিতে ত বূপবানথলোর একেবারে ছড়াছড়ি । 

“বলিলাম” এই মূল সাধুরূপ হইতে বল্লাম, বল্লেম, বল্লুম, বোল্লাম, বোল্পেম। 

বোম, বন্পত বোন ইত্যাদি । শেষের দুইটি যদি নেহাত গ্রাম্য রূপ বলি 

ছাড়িয়াও দিই, এবং যর্দি অ-কারের ও-ভাবগ্রন্ত উচ্চারণ বলিয়া তাহার 

পূর্ব্বের তিনটির স্বাতন্ত্রাও অস্বীকার করি, তাহা হইলেও প্রথম তিনটির যে 

বিভক্তিত্ত্য়) “লাম”, “লেম?) “লুম”, তাহাদের ত আর 79০01)0119 করা 

যায় না। এই রকম অবস্থা ক্রিয়াপদের অন্তান্থ বিভক্তি সম্বন্ধে । এই 

সম্বন্ধে বাণান-কমিটির কতকট! কাজ করিবার সত্য সত্যই ৪০০১৪ ছিল, অঞ্চ 

তদ্ধিষয়ে বাণান-কমিটির মন্তব্য এই যে, “লাম”, “লেম” “লুম”, তিনরূপই 
চলিতে পারে; করান, পাঠান, অথবা করানো, পাঠানো, ছুইকপই চলিতে 
পারে; হব, খাব, অথবা হবো, খাবো, ছুই বূপই চলিতে পারে, ইত্যাদি। 

অর্থাৎ যে প্রসঙ্গে কমিটির কিছু করিবার ছিল সে প্রসঙ্গে তাহাদের 70080 
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হইল নৈষ্র্খ্য বা 90:70: 7 আর যে প্রসঙ্গে কমিটির বিশেষ কিছুই 

করিবার ছিল নাঁ, সে প্রসঙ্গে তাহাদের 1০৮৮০ হইল “একটা নৃতন কিছু 
করো ।” “লাম, গিলেম”, গ্লুন”, সবই চলিবে মৌথিক ভাষায়, কিন্ত 

“আর্ধা”, ধৈশ্ব”, “রাণী”, “পোষাক” চলিবে না সাধুভাষায়--একেবারে 

7071601100৫ 2/91/70%77 ! ( তবে শুনিতেছি যে অনেক মেহেরবাণী 

করিঘা ধিশ্বপপ্তিতগণ তদীয় তৃতীয় সংস্করণে “রাণী”-কে বিকল্পে 

বাহাল করিয়াছেন বোধ হন নেহাংই 9%1170-র খাতিরে- দয়ার 

শরীর !) 
বাণান-সংগ্কার সঙ্বদ্ধে এবং কিভাবে মাপনার নমন্ত ও শ্রদ্ধেয় কমিটি 

বাণান-সংস্কার চালাইয়াছেন তঙসম্বন্ধে কিঞিৎ আলোচনা করিলাম । 

অপ্মতিবিন্তরেণ। শুধু অন্য ভাষায় বাণান-সংস্কার-ব্যাপারে কি ভাবে এবং 
কি নীতিতে চেষ্টা হয়, তাহার দুই একটি উদাহরণ দিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ 
কারব। 

ইংরাজীতে 8০99০ ঘা০: প্রভৃতির স্থলে [707001 চা 

প্রভৃতি রূপ প্রস্তাবিত হইয়াছে, এবং উত্তর-আমেরিকায় প্রচলিত হইয়াছে; 
কিন্তু ইংলগ্ডে চলে নাই । এই সম্বন্ধে 8০১1673 7109197% 15)8071887 

[75779 গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে £ 

0706 41090:৮0 800০0116101 01 70৮) 20 5001) 0108 83 

19,014)” 0001%50147 0085 0:902015 1957760 18006 (102 

0110/0099 [00119 [79933 10, 0119 82006 017606100. 00 019 

00810020000 60096 0716 ০০০] 49. 879 1:6201016 19 00% 12061191) 

19৫ 40020080018 00600) 00%-8-0278, 03591010606 20 47677 

8706৩? 96 ৪&্য, 800. ০010080919৩ 000780]15৩3 00 80901110% 111 

97060109187 ৪ 1519 060117)9 6০ 71688701683 & 100866৩7 0% 

&11010000,৮-*-, *3001) & 0118506৩ 057 00176 £79008115. 11 
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1006 ০:৮৮ 10119 00 169196 ৪001) ৪, 50081 0)9109 ০: 6০ 1010 

0159 1509 01 0010190] ৪61)0115)0155 05 01071)6 ৮০ 1070 2৮. 

অপর এক স্থলে £ 18059”, ৭[,০0০১*--একই শবের দুইরপই 

চলিত-:70%19: লিখিয়াছেন, 116 *75/2 0070 15 160012177010- 

89১; কিন্তু %])0010৩৮ ৭1৮০৮৪7-এর স্থলে শুধু লিখিয়াছেন, “11৬ 

[0 (0078 15 69070151160? 5 ব্যস, €৪6৮1১1181)91-এর উপরে আর কথা 

কি? (০7. রাণা।) 
(00700150 (01970 1)196০0--্যাহা ইংলগ্ডের বিগ্যাত 051) 

[00]2) 1010000ঠ বা 0. 0 70.র উপরে প্রতিষ্ঠিত-তীচানে 

লিখিত হইয়াছে 99৫৫77900 137)0106, 4৯০) প্রভৃতি রূপের স্ধধ্ধে ; 

45001) 291007015 ৬৪০০9118100 30001100555 2,140))16111. 

77//1776, 0.6) 109৩ 2290 706৩063০108 17) 9০0 ০01 110 

5610677618১ 77706) ৫.৫) [07910760102 0050, 29105 996 ৪10 

[96511060 ৮৮ 19536 ৮৪ %100211001593 105106 0608100 690 ৫৮1১0) 

(০/. রেফের পরে বাঞ্চনবর্ণের দ্বিতব।) 

অনুত্র। 10 099111)1 ৮৮16] 50109 81101) 93 10861) 72161) 119 

11983 [68 9000 09115260568 25 ৮৮0100310 ৪001৮ 99 

1081 00173079106 09106 0105 09010190 %41018 00 [01)01)0016 01 

06067 81201000005 ৮79 17256 055 ডি 08009581016 20121 101 9110 

61)6 1079961)0 690001)0%) 81010) 18 60 0101) 6179 09510৯৪ 1008]1 

706 891007060 81791 91 1960£0151706 00109 61056 00) 

৪৮106 ৪৮০17 7626190 83 400609510150)8 7 0083) ও $১1116 

76916, 716616750০6 1)06 176-2167%0) 71৫ 81%7"১, 

কাগজ্ঞান বাঁ ০017170010861086 এবং হুছুক বা 20015707এর দধো কও 

'তফাৎ তাহা ইংরাজী বাণান-সংস্কার এবং বাঙ্গালা বাণান-সংক্কাণ 2৯ 
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চিত্রদ্ধয় হইতেই স্পষ্ট অচমিত হয়--,0০% ৪8 61018 [00019 800 100% 

৪৮ 0১৪৮ ! বাঙ্গাল! বাণান-কমিটির প্রচণ্ড গবেষণার মোটামুটি চিত্রটি 

দঁড়াইল এই--মৌখিক ভাষায়, যেখানে রূপবানুল্য এবং বিশৃঙ্খলা অপরিমিত। 

সেখানে নিয়মের প্রতিষ্ঠ। করিতে সাহসের কিংবা সাষর্ধের অভাব; আর 
গাধুভাষায়, যেখানে বর্ণবিস্যাস মোটামুটি স্থপ্রতিষ্ঠিত, সেখানে একটা কিছু 

নৃতনত্ব অথবা বিকল্পের সৃষ্টি করিতে উৎসাহ কিংবা স্পদ্ধীর সীমা নাই। 

সংস্কারের নামে বিকারের স্থষ্টির এতদপেক্ষা নিদারুণ দৃষ্টান্ত কল্পনা করা 
দুঃসাধ্য । ইতি বাণান-সংস্কারপ্রসঙ্গঃ | 

এখন আপনি যে আর কয়েকটি বিষয়ে আলোচনা তুলিরাছেন_- 

আষাম্চর “প্রবামী”-তে এবং আপনার এই চিঠিখানিতে-_তাহারই 
বিষুয় সংক্ষেপে কিছু বলিব। কিন্তু তাহা বলিবার পূর্ববে একটা 
কথা সম্বন্ধে একটু নিঃসংশয় হইতে চাই। সে কথাটি আপনার 
ব্যবহৃত “প্রারুত বাংলা” সম্বন্ধে। ঠিক কি অর্থে ষে আপনি “প্রারুত” 
বাঙ্গালা কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন আপনার প্রবন্ধে এবং পত্রে, তাহা 
আমি সব সময়ে বুঝিতে পারি নাই । একটু ষেন 190861/ কথাটা ব্যবহৃত 

হইর়াছে মনে হয় । কোন সময়ে মনে হয় যে, বাঙ্গালা ভাষাকেই আপনি 

প্রারুত” বাঙ্গালা বলিয়াছেন; কোন সমঘ্কে মনে হয় ষে, বাঙ্গীলা ভাষার 

অ-সংস্কত অংশকে আপনি “প্রাকৃত” বাঙ্গালা বলিয়াছেন; আবার কোন 
লময়ে মনে হয় যে, বাঙ্গালা ভাষার যে মৌখিক (00119010191 ) রূপ 

আজকাল বহুল পরিমাণে সাহিত্যে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহাকেই 
সাপনি “প্রারুত” বাঙ্গালা বলিঘ়্াছেন। যেমন, এক স্থলে লিখিয়াছেন, 
প্রাকৃত বাংলার সংস্কৃত অংশের বানান সম্বন্ধে বেশি দুশ্চিন্তার কারণ 

নেই”--কারণ তাহার অভিধান আছে। সে স্থলে ব্যাপক অর্থাৎ প্রথম 
অর্থে ব্যবহার মনে হয়। কিন্তু তৎপরেই যখন লিখিয়াছেন “কিন্তু প্রাকৃত 
বাংলার প্রামাণ্য অভিধান এখনে হয় নি”, তখন মনে হয় দ্বিতীয় অর্থে, 
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অর্থাৎ অ-সংস্কত অংশ অর্থে কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন। আবার ঘখন 

কিছু পরে লিখিয়াছেন “প্রার্কত বাংল! ছাপার অক্ষরের এলেকায় এই 

সম্প্রতি পাসপোর্ট পেয়েছে” তখন মনে হয় তৃতীয় অর্থে অর্থাৎ বাঙ্গাণা 

ভাষার মৌথিকরূপ বুঝাইতে কথাটা ব্যবহার করিয়াছেন। তবে ছাপার 

অক্ষরের কথা বলাটা তত স্থবিধার হয় নাই, কারণ আমাদের দেশে কি 

মৌধিক কি লৈখিক বাঙ্গালা, ছাপার অক্ষরের এলাকায় প্রবেশ কাহারওই 

বেশী দিনের কথা নহে । আপনি বোধ হয় সাহিত্যে ব্যবহারই 062) 

করিয়াছেন--+কারণ অপর একস্থলে লিখিয়াছেন “এতকাল পরে তাদের 

সেই ভাষাই বাংলা সাহিত্যে প্রবেশের অধিকার পেয়েছে । এইজন্য তাদের 

সেই খাঁটি বাংলার প্রকৃত বানান নির্ণয়ের সময় উপস্থিত হয়েছে 

শুধু মৌধিকরূপী বাঙ্গালার সম্ন্ধেই বলা যায় যে, অল্পদিন হইল সাহিত্যে 

ব্যবহৃত হইতে আরস্ত করিয়াছে ( যদিও এ কথাটাও সম্পূর্ণ ঠিক নয়, কারণ 

আধুনিক যুগের বাঙ্গালা সাহিত্যেও “আলালী” ধরণের রচনা প্রায় আশী 

বৎসর পুরাপো হইতে চলিল--তবে পরিমাণে বেশী নহে, এই যা)। কিন্ত 

অ-মৌখিক বাঙ্গালা ত চিরকালই বাঙ্গাল! সাহিতো রহিয়াছে--তত্সম, 

তন্ভব, দেশজ, বিদেশী শব্দ-দংবলিত যে বাঙ্গালা তাহার সাহিত্যই ত বাঙ্গাল! 

সাহিত্য । আমার যে সংশয় তাহা 'আপনাকে জানাইলাম। আলোচনার 

মধ্যে অস্পষ্ঠার্ঘ কিংবা বহুলার্থ কথা ব্যবহার করিলে 19219. ধারা বজায় 

রাখা বড় শক্ত হইয়া পড়ে। আমার ত মনে হয় যে, যদি আপনি প্রথম 

অর্থাৎ ব্যাপক অর্থেই “প্রার্ূত বাংলা” কথাটি ব্যবহার করিতে চাহেন। 

তবে অত বিশেষণে মণ্ডিত ন! করিয়া শুধু ধার্দীলা ভাষা বলিলেই পারেন, 

এ যেন একেবারে ও 1১798769779 096 919 1071950 $110 12195 

তাহা হইলে এই বাঙ্গালা ভাষারই তৎসম অংশ, তত্তব অংশ, দেশজ অং” 

বিদেশী অংশ, সাধুরূপ, মৌথিক রূপ, এই সব নঙ্ব্ধ স্বতন্ব আলোচনা থে 

পরিষ্কাররূপে করা যায়। 
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যাহা হউক, যদি এই ব্যাপক অর্থে, অর্থাৎ বাঙ্গালা ভাষা অর্থেই 

আপনার মন্তবাগুলি ধরিয়া লই, ভবে তৎসন্বদ্ধে আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য 

আছে। আপনি লিখিয়াছেন, “এখন ওর (অর্থাৎ প্রাকৃত বাংলার ) 

বানান নির্ধারণে একটা কোনে নীতি অবলম্বন করতে হবে তো”) এবং 

তারপরেই “পুরোনো বাড়ির নানারকম দীগের” উপমা দিয়াছেন । অর্থাৎ 

ভাবটা বাঁ 1100119890-টা এই যে, বাঙ্গালার বাণান-নিপ্ধারণে কোন 

নীতিই নাই, আজই প্রথম একটা নীতি প্রস্তত করিতে হইবে, নৃতন 

করিয়া বাড়ী তৈয়ার করিতে হইবে-_অর্থাৎ পণ্ডিতদিগকে এখনই প্রথম 

সাহিত্যিক বর্ণ-সমাজের মন্ু-পরাশর হইয়! উঠিতে হইবে । এই অভিমানটি 
আমি শুধু যে আপনার ভাষার ভঙ্গীতেই পাইতেছি তাহা নহে) নব্য বাণান- 
সংস্কারকদের অনেকেরই কথায় বার্তায় বাবহারে এই রকম একটা প্রচণ্ড 
অহমিকার ভাব লক্ষ্য করিগ্নাছি, যেন তীহাদেরই মানস-সরোবর হইতে 

নবান ভাষা-শতদল অপূর্ব হুষমামণ্ডিত হইয়া সছ্যোবিকসিত হইয়া 

উঠিবে। 

কিন্তু বাস্তবিক ত তাহা নহে। এই কথারই ইঙ্গিত আমি চন্দন- 

নগরের বক্তৃতায় করিয়াছিলাম। আমি রহন্যচ্ছলে বলিয়াছিলাম, ইমানুয়েল 

কান্ট ন।মক বিখ্যাত জাম্মাণ দার্শনিক ছুইথানি মোটা মোটা! পুঁথি 

লিখিয়াছিলেন, একখানির নাষ 17117 26)" 7617161 77977616791 

€ 07174 ০/ 19176 12948 ), এবং অপরখানির নাম 70577 ৫৪ 

£))1010150767 767)871)1 (07111711601 27৫01621. 160907% ০) । 

সংস্কারকগণের ধরণধারণ দেখিয়া মনে হয়, যেন তাহারা 0979 168800-এর 

চচ্চায় বসিয়া গিয়াছেন, ষেন তাহাদিগকে চাপরাশ দেওয়া হইয়াছে একটা নৃতন 
ভাষা গড়িয়া! তুলিবার জন্ত-_বিশুদ্ধ ভাষাতত্ব, ব্যাকরণ ও ধ্বনিতত্বের 
সাহাধ্যে--যেন তাহারা একটা প্রাচা ছ50০787760 কিংবা ০1800] 

রচনার পরোয়ানা! পাইয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা ত সেরূপ নহে বান্তব 



১৫২. বাঙ্গাল! ভাষা ও বাণান 

ব্যাপার হইল 775০6108] 198907-এর | একটা ভাষা প্রচলিত রহিয়াছে, 

তাহার নানা দোষ ত্রুটি বিরূপতা “পুরাতন দাগ” মানিয়া লইতে হইবে, 
৩12 312-এ চিত্রাঙ্কন করিবার স্থযোগ ত এখানে নাই। কেবল ৪০০7৪ 
এইটুকু যে, বিশেষ কোন গলদ বা বিশৃঙ্খলা থাকিলে তাহার যথাসম্থব 
নিরাকরণের চেষ্টা করা। আপনার “পুরোনো! ইমারত”-এর উপমার সম্বন্ধ 
আমার ইহাই উত্তর-_-ইমারতটি ত পুরাতনই, নৃতন করিয়া রাজমিস্থী 
ডাঁকিয়৷ এই ভাষাসৌধ নিশ্মাণ করিবার ০0700770 কেহ দেয় নাই, কহে 

দিতে পারে না। 

তাই বলি, বাঙ্গালা ভাষাকে নৃতন করিয়া প্রস্তত করিবার সময় আঙ্গ 
নাই-_হাজার বসর ধরিয়া প্রচলিত কোন ভাষারই এইবপ নব নিশ্মাণ 
সম্ভবে না। এই জাতীয় দৃস্ত এবং ম্পদ্ধা পরিহার করিতে হইবে; ভাষার 

সংস্কারের কার্ষ্যে শ্রদ্ধার সহিত, সম্থমের সহিত, দরদের সহিত অগ্রমর 

হইতে হইবে; খোজ করিয়া দেখিতে হইবে, আবিষ্কার করিতে প্রয়াম 
পাইতে হইবে ষে ভাষার গঠনে কিকি নীতি পাওয়া যায়, কি কি নিয়ম 

রহিয়াছে, কোন্ কোন্ ব্যবহার প্রায় সর্ধববাদিসম্মত ; সেই সব নীতি, সেই 
সব নিয়ম, সেই সব ব্যবহার আরও প্রচলিত দুঢ়বদ্ধ কর! যায় কিন! 

হার অন্সসন্কান করিতে হইবে; প্রাচীন ভাষাসৌধকে এই ভাবেই স্থদৃঢ় 

অস্থুযমামণ্ডিত করিয়া তুলিতে হয়। এবং পূর্বের আলোচনায় দেখাইতে 
প্রয়া পাইয়াছি যে, আমাদের দেশের ভাষায় নীতি, নিয়ম ও শিষ্টাচারের 

অভাব নাই_-ইহা একট! উদ্দাম বিশৃঙ্খল নৈরাজ্যের তাগুবলীলাভূমি নহে। 

এখন আপনার প্রসন্গগুলি একে একে ধরি । ইলেক্-সন্বর্ধে কথাটাই 

প্রথমে সারিয়া লই | সত্য কথা বলিতে ইলেক্-সন্বন্ধে আমার নিজের 

কোন অত্যাসক্তি নাই-_যেমন শুনিয়াছি আছে বন্ধুবর স্থনীতি বাবুর 
এইজন্য ত বন্ধুমহলে তিনি “ইলেকটি শ্টান” বলিয়াই পরিচিত । আমি 

শুধু আপনাকে দেখাইতে চাহিয়াছিলাম ভাষাতত্ব হিসাবে ইলেক্ কোন্ 
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কোন্ স্থলে বলে । “গোধুম” হইতে “গম” হয়, শরীক £158/708%6 
হইতে ম্যাংলো-ম্যাব্সন ০77:/83৫-এর মধ্য দিয়া বর্তমান ইংরাজীর অকিঞ্চন 

7108-এর উদ্ভব; এই সব স্থলে যে ইলেকের উৎপাত বা আপনার ভাষায় 

“চিন্কের উপদ্রব” স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে, ইহা ত সর্বজনবিদিত--এই সব ত 

এক শব হইতে 'অপভ্রংশ হইয়া নৃতন একটি গোটা শব্দের উৎপত্তির 
্াস্ত । এই সব স্থলে ত ইলেকের স্মৃতিচিহ্ন থাকে না। ইলেকের রাজত্ব 
হইল 17005177891869 ৪6৩-এ-_মাঝামাবি অবস্থায় । যখন ঠিক নৃতন 

শবে পরিণতি হয় নাই, যখন রূপটিকে পুরাতন পূর্ণরূপের ০0700806100 

বা সংক্ষেপ বলিয়াই চেনা যায়, তখনই ইলেক্ বসে। পড়িয়া” যখন 

সংক্ষেপে “পগড়ে” লেখা! হয়, তখন ইলেক্ বমে (এবং ইলেকের যে কিছু 

উপকারিতা আছে, ভাহা বোধ করি আপনিও এক্ষেত্রে স্বীকার করিবেন, 

কারণ “পড়ে” না লিখিয়া “পোড়ে” লিখিলে পুড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা ) ; 
কিন্ধু “গোধুম” যখন গম” রূপ ম্বতন্্র শব্দই হইয়া গিয়াছে, তখন আর 
ইলেক বসে না। ভাষার মৌখিক রূপের পরিবর্তমান 210 অবস্থাতেই 

ইলেকের ছড়াছড়ি ( যেমন 91101), 017১0) 81100, ইত্যাদি )। যখন তাহা 

সার্ধবরপের 71010109 প্রাপ্ত হয়, তখন ইলেকের ব্যবহার যৎসামান্ত। 

হত্ররাং সাধুভাষাপস্থী মাদূশজনের ইলেক্-ঘটিত মাথাব্যথা বিশেষ নাই; 
সে লড়াই আপনাতে ও স্থনীতি বাবুতে লাগিয়া যাউক; আমরা কৌতুক 

দেখিতে থাকি। 

তারপর “ই” এবং “ও” অব্যয়াত্বক 702:৮1016-দ্বয় সম্পর্কে এবং 

প্রসঙ্গত: “কি” এবং “কী” সমস্থ সমন্ধে কিছু বলি। আপনি এবিষয়ে গস্ভীর 
ভাবে আদেশ দিয়াছেন আমাকে হাস্ প্রত্যাহরণ করিতে । আপনি যখন 

হুকুম করিয়াছেন, তখন অবশ্যই প্রত্যাহরণ করিব, কিন্তু তৎপূর্ববে আর 

একবার না হাসিয়া! পারিলাম না । কারণ, আপনি যে ধ্বনি-প্রভেদের যুক্তির 

'অবতারণ! করিয়াছেন, তাহা ত বিশেষ ভারসহ বলিয়া মনে হইল না। 



১৫৪ , বাঙ্গাল ভাষা ও বাণান 

যেমন ধরুন, “তারই? এবং ৮ভাতই? | “তারই” (যাহাকে আপনি 

“তারি” লেখেন ) এবং “ভাতই (যাহাকে আম “ভাতি” লিখিয়া আপনার 

তিরস্কারভাজন হইয়াছি), এতছৃভয়ের মধ্যে আপনি একটা 81710010055 

বা ঝোকগত প্রভেদ বা 01561170090 দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন। 

আপনি বলিয়াছেন যে “বাঙ্গালী ভ/তই খায়” এই কথাটিতে “ই” ব্যবহারের 

দরুণ “ভাত"'-এর উপর যে জোর পড়ে, শব্দটির ভা-অংশের অধাত প্রথম স্বরের 

উপরেই সেই জোর পড়ে, স্থতরাং এ স্থলে “ই”-কে ভাত শব্দটির অস্তর্গত 

কর! উচিত নহে, এবং গম্ভীর ভাবে বলিয়াছেন যে, “ভাতি” বাণান ভুল 

বাণান। (আম অবশ্য শুনয়। আশ্বস্ত হইলাম থে আপনার চক্ষেও কোন 

কোন বাণান ভূল বাণান বালক! পরিগণিত হইতে পারে। যাক।) কিন্ত 

যখন বলি “ওহে খোকা এতক্ষণ যার কথা তোমায় বলছিলুম, 

এটা তারই বাড়ী)” তখন “ই” ব্যবহারের দরুণ “তার” শব্দের উপরে 

যে ঝৌকটি পড়ে, সেট! পড়ে কিসের উপর? সেই তা-অংশেরই উপর ব| 

প্রথম স্বরেরই উপর। বস্বতঃ, “তারি” "ভাতি” এই শব্দদ্ধয়ের উপর ০721)702818- 

এর ব্যবহারে বিন্দুমাত্র গ্রভেদ নাই । যদি “ভাতি” আল বাণান হয়, তবে 

“তারি”*ও তুল বাণান। আর বদি তথাপি আপনি “তারি” লেখা পছন্দ 

করেন, তবে আমিও ইচ্ছা হইলে “ভাত” লেখা স্থরু করিতে পার। 

তেমনই, “এখনই যাব” এবং “মাখনই খাব”। এই ছুই বাক্যে “এখনই” 

ও “মাখনই' কথা দুইটির উপর ঠিক একই স্থানে বা একই ভাবে জোর 

পড়ে, অর্থাৎ সাধারণতঃ প্রথম স্বরের উপরই পড়ে । তবে কখন্ কোথায় 

কি ভাবে জোর পড়িবে তাহা বক্তার ইচ্ছার উপর নিভর করে--ইহার 
কোন ধরাবাধা নিষ্ধম হইতে পারে না। আর আসল কথা, উচ্চারণে 

কোক যেখানেই পড়,ক, তদ্দকণ “ই” এবং "৪” অবায় শব্দদ্ধয়ের অস্তিহ 
প্রাক্তন শব্েতে বিলীন হইয়া যাইবার কি কারণ থাকিতে পারে 

এবিষয়ে আপনার যুক্তির গোড়ার তুল হইতেছে এই যে “ই” এবং “ও? 



পঞ্জালোচন৷ ১৫৫. 

সার্থক অব্যয় শব্ব--ইহারা কোন শ্বরভঙ্গীর চিহ্ন নহে। স্থতরাং এই 

প্রসঙ্গে ধবনিবিচার একেবারেই অগ্রাসঙ্গিক। আর এক কথা, অ-কারাস্ত 

হসস্ত-উচ্চারিত শব্ষের বেলায়ই এই ব্যাপার আপনি করিতে পারেন, অন্থ- 
্বরাস্ত শব্দের বেলায়--আমরাই, তোমরাই, আমিও, তুমিও, ইত্যাদির 

বেলায় কি করিবেন? বেচারা অ-কার নেহা নিরাকার বলিয়াই ত 
তাহার উপর এই উংপাত--কিন্ত নিরাকারের উপর এই অত্যাচার কি 
আপনাতে সাজে? ধশ্মে সহিবে কি? 

বাস্তবিক কোন্ ধ্বনিমূলক 6০০:-র উপর নির্ভর করিয়া আপনি 

“তারি”, “এখনি”, “তখনি”, “আজো”, “কালো” ইত্যাদি (আবার মুস্থিল, 
এ আবার কোন্ “কালো” ? কৃষ্ণবর্ণ “কালো”, না “কালও” “কালো” ? 
সত্যই সংস্কারকের পথ কুস্থমান্তূত নহে ।) ব্যবহার করেন, তাহা আমি 

জানি না; কিন্তু সচরাচর যে লোকে এরূপ লিখিতে প্রয়াস পায়, সেটা 

নিতান্তই স্থান ও কাল ও শক্তির ৪০01000)-র খাতিরে, ধ্বনিতত্ব খতাইয়া 

নহে। তবে যে “ভাতি” লেখে না সেটা নেহাৎ সংস্কারে বাধে এবং 

ঢচিতে ঠেকে বলিয়া; “যার”, “তার”, « এখন", “তথন”” “আজ”, “কাল” 

প্রভৃতি নেহা, আটপৌরে শব্দের উপর উৎপাত করিতে ততট। ঠেকে না 
শাব্দিক ০90301610-এ--ইহাই কারণ। এই গ্রসঙ্গে একটা কথা বলয় 
রাখি। মনে পড়ে, বহু বৎসর পূর্বেব বরিশালের কবি ৬দেবকুমার রায় 

চৌধুরী মহাশয় একবার “ভারতবর্ষ” পত্রিকায় এই *ভাতি” ষ্টাইলে একটি 
প্রবন্ধ ছাপাইয়াছিলেন । | 

আশা করি, “তারই” এবং “ভাতই”) “এখনই” এবং “মাখনই), 

ইত্যাদি শবদ্বয়ের ০771008813 যে একই প্রকার, তাহা বুঝাইতে পারিয়াছি। 
কিন্তু আসলে প্রশ্নটা তদপেক্ষ। গুরুতর | প্রশ্নটা হইল এই যে, ভাষার 
উচ্চারণে মৌথিক কথাবার্তীয় শব্দের উপরে যে নানাবিধ 670130881 বা 

ঝৌক পড়ে, ভাষার উপরে স্বরভঙ্গীর যে বিচিত্র লহরীলীল! বহিয়া যায় 



১৫৬ বাঙ্গাল ভাষা ও বাণান 

তাহারও বাহন কি বাণানেরই হইতে হইবে? 019 109 0012 8700 এবং 

হও ০0 0017 810, এই বাক্যন্বয়ের প্রথমাটতে 7)০-এর উপরে, 

দ্বিতীয়টিতে ৪:0-এর উপরে জোর (বা 6700108815 ) পড়ে; অন্ত 

শব্দের উপর পড়ে না; এই যে জোরের সন্তাব বা অভাব ইভা 
কি বাণানের 700৭1109600 দ্বারা বুঝাইতে হইবে? [00৮ 

ব্ব])0$ 00. 876. 0917), এবং 1) 815 7০0. 00176? এই 

বাক্যদ্ধয়ে ৪৮ শব্দের উপরে শুধু 90101088 নয়, 10007086100 বা 

শ্বরভঙ্গীরও যে তারতম্য, তাহাও কি বাণান দিয়া বুঝাইতে হইবে? তবে 

ত বাণান বেচারীর উপর আপনি নিতান্তই নিশ্মম হইয়াছেন বুঝিতে হইবে; 
এই নিরীহ বাহনাটির উপরে এত গুরুভার চাপাইলে ত ০:5৫1টট 60 
8010)81১-এর দায়ে পড়িবার সস্ভাবনা ! তাই যদি আপনার অভিপ্রায় হয়, 

তবে ত আর ])70071900 ৪])011170-এ কুলাইবে না, একখানা আন্ত 

100000£78101-ই আবশ্যক হইবে দেখিতেছি । ইংরাজী দৃষ্টান্ত যদি আপনি 

পছন্দ না করেন তবে একটি বাঙ্গালা দৃষ্টান্ত দিই। ৬রজনী সেন মহাশয়ের 

'্বদেশী যুগের সেই গানের একাংশ নিশ্চয়ই আপনার মনে আছে £ 
“ভাই ভাল মোদের মায়ের ঘরের শুধু ভাত।” 

সেই “শ্রধু ভাত” শব্দ ছুইটির উচ্চারণ, আর “শুধু ভাত নিয়ে বসে 

রইলে কেন, ডাল দাও শীগগীর” এই বাক্যটিতে “শুধু ভাত” শব ছুইটির 
উচ্চারণে কত তফাৎ । একটিতে “শুধু”-র উপরে জোর, আর একটিতে 

“ভাতি”নএর উপরে জোর । এই প্রভেদ কি বাপানের তারতম্য করিয়া 

বুঝাইতে হইবে? বক্তাদের ও পাঠকদের ০02)0)911861086 বা কাওজ্ঞানের 

উপর কি কিঞ্চিন্মাত্রও নির্ভর করা চলে না? 
“কি”-“কী”  সমস্তাতেও আমার একই বক্তব্য। এই ছুইটি রূপ 

ব্যবহার করিয়া যে যে স্থলে আপনি গ্রছেদ দেখাইতে চাহেন, তথায় প্রভেদ 

বাস্তবিক মাত্রা বা 089060-র প্রভেদ ততটা নহে, যতটা ৪৮৪৪৪ বা 



পত্রালোচন! ১৫৭ 

1060086100-এর প্রভেদ। আমি পপ্রবাসী”-র প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম, ৪9:93 

17602096101, এবং 08826105, ইহাদিগকে গুলাইয়া ফেল! ঠিক নহে। 

এখানে না হয় আপনি একখানি ঈ-কার পাইয়াছেন বলিয়! “কি”-কে “কী”- 

রূপে লিখির! প্রভেদ সুচিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন ("উঈ”-কারও তবে 

সময়ে সময়ে কাজে লাগে দেখিতেছি--এমন কি “প্রাকৃত বাংলা”-তেও)? 

কিন্ত “কে রে হৃদয়ে জাগে শান্ত শীতল রাগে” এউ পদাটির “কে” এবং 

“রে”-র প্রভেদ কি প্রকারে স্ুচিত করিবেন ? বস্থাতঃ এই সব প্রভেদ 

সুচিত করা বাণানের কম্ম নহে। 

তাছাড়া, কোন্ স্থলে আপনি “কি” লেখেন এবং কোন্ স্থলে আপনি 

“কী” লেখেন, এ বিষয়েও আপনি যে তফাৎ বা 915170007) দেখাইয়াছেন, 

তাহাতেও কিঞ্চিৎ গলদ আছে বলিয়। মনে হয়। আপনি বলিয়াছেন 

অবায়াত্মক “কি” শব্ধ আপনি “কি” লেখেন, আর সর্বনাম “কি” শব্ধ 

“কী” লেখেন ; যেমন দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, “তুমি কি বাড়ী যাবে?” 

এবং “তুমি কী খাচ্ছ ?” কিন্তু “তুমি বল কিহে?” এস্থলে আপনি কি “কী” 

লেখেন? বোধ হয় না--অথচ এখানে “কি” সর্বনাম । পক্ষান্তরে, 

“তুমি কি সুন্দর ?” ([70%/ 1101059100৩ 0০ ৪761) “কী? যত বড় 

মুখ নয় তত বড় কথা 1” এ সবস্থলে “কি” কি সব্বনাম? প্রথমটিতে 

80৮৪৭), দ্বিতীয়টিতে 10)92190070--অর্থাৎ অব্য়ান্মক | “কী রাষ, 

কী শ্যাম, কী যদ, সবই সমান”-_এ স্থলেও “কি” কি সর্বনাম ? এসে ইহা 

000.001)00101)--অর্থাঞ্ৎ অবায়াতআ্মক । আমার ত মনে হয় যে প্রশ্বাত্মুক 

[761010 “কি” বাতীত প্রায় অধিকাংশ স্থলেই আপনি “কী” বাবহার 

করিয়া থাকেন ; অথবা! যেখানেই “কি"-র উপরে 901)1)8915 পড়ে সেখানেই 

আপনি “কী” লেখেন--সর্বনাম-অব্যক্স খতাইয়া লেখেন না। আপনি 

অদ্বিতীয় সাহিত্যতষ্টা, কিয়ৎপরিমাণে ভাষামষ্টাও বটেন) কিন্তু বিশ্লেষণ 

বিষয়ে আমি আপনার যেন কিঞ্চিৎ অপাটব লক্ষ্য করিতেছি। 
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বোধ করি স্থ্টি এবং বিশ্লেষণে বিভিন্ন প্রকার প্রতিভার আবশ্যক 

হয়। 

আর এক কথ! বলিয়াই আমি “কি”-“কী” প্রসঙ্গ শেষ করি । আপনি 

নিজে ত সাবধান লোক, ওজন করিয়া ঝোঁক মাফিক কোন কোন স্থলে “কি” 

শব্ধকে “কী” রূপে লেখেন, কিন্কু আপনার দেখাদেখি ষে অর্বাচীনদের 

হাতে “কী”-রূপ প্রাকৃত বাঙ্গালাকে ছাইয়া ফেলিল। তাহারা যে “তুমি কি 
বাড়ী যাবে?” এখানেও “কী” লেখে ! এমন কি “কী”-এর দেখাদেখি 

“কীসে” “কীসের” প্রভৃতিরও যে ছড়াছড়ি হইতেছে তক্ুণ-প্রগতি-অগ্রগতি 
সাহিভো ! সাধে কি আমি এই পঙ্রের প্রারস্তে আপনাকে 12) 

করিয়াছি, যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠ: ইত্যাদি? এই ক-যুক্রু ঈ-কারের প্লাবনে 

ষে “প্রারুত বাংলা” ডুবু ডুনু-_ভামা-বন্্বরাকে এই প্রলয়পয়োধি হইতে 

উদ্ধার করিতে নূতন করিয়া বরাহ-আবতারের আবশ্বাক হইবে মনে 

হইতেছে--বাখান-সমিতির কর্ণধারদিগের কণ্ম নয় ! 

আর একটি ছোট বিষয়ের উল্লেগ করিয়া লই । আপনি আপনার 

চিঠির এক স্থানে লিখিয়াছেন ধে, কলিকাতা পহরের প্রচলিত উচ্চারণ 

“কোল্কাতা”, কিন্ত আমর! সে ভাবে লিখি না; অথচ ইংরাজীতে কলিকাতাকে 
লেখা হয় 081০9৮% এবং উচ্চারণ৪ তদন্নসারে করা হয় “ক্যালকাটা” 
( “ক্যাল্কাটা” নহে )। তার পর এই কথাটিতে আমাদের অসঙ্গতি 

প্রদর্শন করিয়া ষত্বণত্থের মেশীন গান, অঞ্জন চোখে দেওয়া হইবে না! মুখে 
দেওয়া হইবে, ইত্যাদি রনিকতা করিপ্না কিঞ্চিৎ ব্যঙ্গ করিয়াছেন । কিন্তু 

কোপ করি স্ুুলবুদ্ধিবশত:ই আমি এই ব্যক্গটির 0০176 কিছুই বুঝিতে 

পারিলাম না । ইংরাঙ্গরা কলিকাতাকে কি লেখে এবং তদনুসারে কি 

উচ্চারণ করে, তাহার সঙ্গে বাঙ্গালাতে কলিকাতা কি ডাবে পিখিতে হইবে 

তাহার সম্পর্ক কি? ইতরাজ্জরা গঙ্গাকে 008৩8 লেখে এবং তন্দ্রপই 

বলে, তাহাতে “গঙ্গ” শব্দের বাণান বা উচ্চারণের কি আমে যায়? ফ্রান্সের 
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রাজধানী 9713 ( পারী )7 ইটালিয়ানরা এই সহরকে লেখে 28117 এবং 
উচ্চারণ করে পারীজী, ইংরাজর লেখে 2০৪-ই কিন্তু উচ্চারণ করে প্যারিস্। 

ইটালীতে এক প্রপিদ্ধ সহর 'আছে 77170729 (ফিরে স্তসে), আর এক সহর 

আছে ব্িন[9০]£ (নাপোলি), আর 'এক সহর আছে ড009218 (ভেনেহসিয়া) 

আর এক সহর আছে [45০00)0 ( লিভর্ণো ), ইংরীজরা সেই সহরগুলিকে 

ঘ্গাক্রমে লেখে 2100000) ৮0198 ৮60100১ [50017010, এবং তদনুষায়ী 

উচ্চারণ করে । ইংলগ্ডের রাজধানী 1,000 ; তাহাকে করাসীরা লেখে 

[,)1)1798 এবং তদন্যায়ী উচ্চারণ করে-_ইটালিগ়ানরা লেখে 1,020 

এবং তদন্থৃধাম়ী উচ্চারণ করে--ইহাতে ভাষাতব্ের কি প্রমাণ হইল? 

বিদেশীরা অনেক সময়ে ঠিক ধ্বনি উচ্চারণ করিতে পারে না বা ধরিতে 
পারে ন, এবং সেই জন্য নিজের মনগড়া মত উচ্চারণ করে এবং তদন্থযায়ী 

লেখে__এই মান্র। তাহাতে “কলিকাতা”-র লিখিত রূপ কি হইবে, সে 

পিষয়ে কি দিদ্ধান্ত হইল? বো? হয় আপনার ইঙ্গিত এই যে" "প্রাকৃত" 
বাশালার বিশুদ্ধির নিদর্শনস্বরূপ বাঙ্গালার রাজধানীকে “কোলকাতা” লেখা 

উচিত। তাই ঘদি আপনার মত হয়, তবে এখন যেহেতু বঙ্গভঙ্গ রদ হইয়া 

গিরাছে, স্থৃতরাং এ বিষয়ে পূর্ববঙ্গবাসীদেরও একটা ভোট লওয়া দরকার 
মনে করি । তাহারা আপনার “কোল্কাতা” ( বা “কোল্কেত” ) মানিবে 
না, তাহারা বঙ্গিবে যে বাঙ্গালার রাজধানীকে “কৈল্কাতা” লেখা উচিত, 

কারণ ইহাই পূর্বববঙ্গীয় উচ্চারণ, এবং তাহাদেরই সংখ্যাধিকা--আজ গণ- 

তস্বের যুগে ত আর সংখ্যাতূয়িষ্ঠদের ভোট অগ্রান্হ করিতে পারিবেন না। 

অতএব আপনাদের ন্যায় সংস্কারকদিগের পক্ষেও এই উভগ্ব-সঙ্কটের স্থলে 

“কলিকাতা” লেখাই নিরাপদ মনে করি। রহশ্া ছাড়িয়া দিলেও, একথা 

এত সহজ যে এবিষয়ে আপনাকে কেন আমার বলিতে হইতেছে তাহা 

আমি বুঝিতে পারিতেছি না । মৃলরূপ “কলিকাতা” ( সকল্+ই+কাতা) 
হইতে প্রথমে “কৈল্কাতা” ( -কই+ল্4+কাতা )-ই-্ধ্বনির 
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11965606519 (বা বিশিষ্ট নাম 9])9001)9918 )-এর প্রভাবে; তার পর 

“কোল্কাতা”--এখানে ই-কার লোপ পাইয়াছে, কিন্তু পূর্বন্বর “অ”-কে 
“€”-তে পরিণত কবিয়াছে--ধ্বনিতত্বের ৪18৮ ( বন্ধুবর স্থনীতি বাঁধু 

শি পা 

যাহাকে বাঙ্গালাতে “অভিশ্রতি” বলিয়াছেন) তাহারই প্রভাবে । এই 

তিন রূপের মধ্যে মূল রূপ “কলিকাতা”-ই ; দ্বিতীয় রূপ পূর্ববঙ্গের মৌখিক 

উচ্চারণে পাওয়া যায়; তৃতীয় রূপ আজকাল রাঢদেশের মৌখিক উচ্চারণে 

পাওয়া যায়। অতএব কি লিখিতে হইবে? প্ররুত মূল রূপ, না, চির- 

পরিবর্তমান স্থানবিশেষের বা কালবিশেষের মৌধিক রূপ ? আমার 

মনে হয় এই প্রশ্নের উত্তরে “কলিকাতা”-ই টি'কিয়া যায়, যেমন [১0001 

রূপই টিকিয়া আছে, 1,100; হয় নাই। আরও যদি যৌধিক কপ 

চাহেন ত দিতে পারি। আমাদের পূর্ববঙ্গের মুসলমানগণ সচরাচর 
“কলিকাতা”-কে বলে “কৈল্হাতী”'; সে রূপটি চালাইতে আপনি রাগী 

আছেন? 

মূল শব্দের মৌধিক বিরুতি ক্রিয়াপদের বিভক্তি আলোচনার সময়ে 
অনেক দেখাইতে পারিব; কিন্ধ এই মৌখিক বিকৃতি শুধু ক্রিয়াপদেই 
আবদ্ধ নহে, বিশেষ বিশেষণেও খেই আছে-বশ্ যে সব শব্দ সবাসর্কদা 

কথাবার্তায় বেশী ব্যবহৃত হয়, তাহাতেই স্বতাবতঃ এই বিকৃতি বেশী ঘটে। 

মূলরূপ জুয়াচোর, পটুরা, মাটিয়া, মাইয়া, মাইছুয়া, বালিয়া, জালিরা, প্রস্থীতি 

শকের পশ্চিম ব্দে এখন উচ্চারণ দাড়াইঘ্াছে জোচ্চোর, পোটো, মেটে, 

মেয়ে, মেছো, বেলে, জেলে প্রভৃতি; পূর্বাবঙ্গে কোথাও (যেমন বরিশাল 

অঞ্চলে) প্রায় পূর্বব রূপই রহিয়াছে, কোথাও ( যেমন ঢাকা অঞ্চলে ) কোন 

কোনটির কিছু পরিবর্তন হইয়াছে, যেঘন পৌটা, মাইটা, মাউদ্থা, বাইল। 

জাইলা! প্রভৃতি । ইহাদের মধ্যে কোন কোন মৌখিক রূপ সাধুভাষাতেও 

অবলগ্বিত হইন্বাছে, যেমন মেটে, মেয়ে, জেলে প্রভৃতি ; কোনটা বা ততটা 

“সাধু” প্রাপ্ত হয় নাই। কিন্তু এই মর্ধবিধ রূপই “খাটি বাংলা”-রই রূপ 
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কোনটা লৈখিক, কোনটা মৌখিক-_কোনটা “সাধু”, কোনটা “অসাধূ”-_ 
কিন্ত গ্রব্চনার দায়ে পড়িবার মত দোষী কেহই নহে, কারণ কোনটাই 

সংস্থৃতের মুখোস পরিয়া নাই । 

এখন শেষ প্রশ্নে আসিতেছি--বাঙ্গালাতে সাধুভাষায় প্রচলিত ক্রিয়া- 
পদের রূপ। এই প্রসঙ্গে আপনার বক্তব্য এই ষে, “বর্তমান সাধু বাংলাগন্ত 
ভাষার ক্রিয়াপদ গুলি গড়-উইলিয়মের পণ্ডিতদের হাতে ক্ল্যাসিক ভঙ্গীর কাঠিন্ 
নিয়েছে” "গোরাদের উৎসাহে পর্ডিতেরা যে কৃত্রিম গদ্য বানিয়ে তুলেছেন, 

তাতে বাংলার ক্রিয়াপদগুলিকে আড়ষ্ট করে দিয়ে তাকে যেন একট 

ক্লাসিকাল মুখোস পরিয়ে সান্তনা পেয়েছেন) বলতে পেরেছেন, এটা সংস্কৃত 

নয় বটে কিন্তু তেমনি প্রারৃতও নয়”; এবং আপনার এই চিঠিতেও 

লিখিয়াছেন, “এক কালে প্রাচীন বাংলা আমি মন দিয়ে এবং আনন্দের সঙ্গেই 

পড়েছিলুম । সেই সাহিত্যে সাধু বাংলায় প্রচলিত ক্রিয়াপদের অভাব লক্ষ 
করেছিলুম । হয়তো তুল করেছিলুম । দয়! করে দৃষ্টান্ত দেখাবেন ।” 

আপনার আদেশ আমার শিরোধাধ্য। দৃষ্টান্ত দেখাইব। ১৮** 

ৃষ্টাব্ধে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হয়; স্থৃতরাং বাঙ্গাল! ভাষার অতি 
প্রাচীনকাল হইতে অষ্টাদশ শতাবীর শেষ পর্যন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইলেই বোধ 
করি আপনার আদেশ স্ুষ্ুরূপে পালন করা হইবে । 

প্রথমে গন্ঠ সাহিত্য বা গগ্য রচনা হইতে দেখাইব, কারণ গগ্ঠেই সব 
রকম ক্রিয়াবিভক্তি পাইবার স্থযোগ বেশী-_যেহেতু করিয়াছিলাম, করিতে- 

ছিলাম ইত্যাদি প্রকাণ্ড পদ ত পদ্চচ্ছন্দে সচরাচর ব্যবহৃত হইবার কথা 
নহে। 

প্রথম, ১৪৭৭ শকাবে (অর্থাৎ ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে) লিখিত একটি চিঠি হইতে 

কিয়দংশ উদ্ধৃত করি। এই পত্রখানি কুচবিহারের মহারাজ নরনারায়ণ 
মাহোমরাজ চুকাম্ফা হ্বর্গদেবকে লেখেন। ইহাতে বাঙ্গালার উত্তর- 
ূর্বাধলের এবং আসামের কিছু কিছু অপভাষা বা উপভাবাও দেখিভে 

১১ 
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পাওয়া যায়। কিন্তু লক্ষ্য করিবেন, পত্রধানির রচনারীতি প্রায় বর্তমানের 
সাধু ভাষার ন্ায়। আর রেফের পরে বর্ণদ্িত্বও লক্ষ্য করিবেন ঃ 

শলিখনং কাধ্যঞ্চ। এথা আমার কুশল। তোমার কুশল নিরস্তরে 
ৰাঙ্কা করি। তখন তোমার আমার সম্তোষ সম্পাদক পত্রাপান্রি গতায়াত 

হইলে উভযান্থকৃল প্রীতির বীক্জ অঙ্কুরিত হইতে রহে। তোমার আমার 
কর্তব্যে সে বর্ধতাক পাই পু্পিত ফলিত হুইবেক ।...সত্যানন্দ বর্ধা 
রামেশ্বর শব্দ! কালকেতু ও ধূমাসর্দীর উত্তণ চাউলিয়া শ্টামরাই ইমারাক 
পাঠাইভেছি। তামরার মুখে সকল সমাচার বুঝিয়া চিতাপ বিদায় 

ছিবা ।” 
ভূষণার বাক্জপুত্র বৃষ্টানধন্মে দীক্ষিত দোম্ আন্তোনিও (9০070 4১000) 

প্রণীত খৃষ্টানধন্মবিষয়ক প্রশ্নোত্রমালা” হইতে কিছু দেখাইতেছি (এই 
পুস্তকথানির রচনার কাল স্থদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ) £ 

“বিস্তর মস্তক দেখিয়াছি কারে! কপালে শ্রদা লিখন দেখি নাহি 
'আমিও এহাতে সন্দে করিভাম, এহার কারণ কি? কারণ এই কারো 

কপালের হাড় জোড়া থাকে, তাহাতে লিখনের মত দেখি, এ কথা! কপালের 

হাড়ের জোড়া কলাইয়া চাও এইখনে খনিবেক, আরবার লাগাইল্লে 
লাগে; তিনি এমত গড়িয়াছেন |” 

| পানী মানোয়েল দা আস্ম্ম্পসাও' (20570090108 4489010])- 

9৯5) রচিত “রুপার শাস্বের অর্থডে?” হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি 

»এই পুস্তক লিস্বন সহর হইতে ১৭৪৩ খুষ্টান্দে রোমক অক্ষরে 
মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল ( ইহাই বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত প্রাটীনতম 

সুদ্জিত পুস্তক ) : 
_. “হিস্পানিয়া দেশে মাব্দিদ সহরে ছুই কুলীন পুরুষ শত্রু আছিল? 
বিস্তর দিন তাহারা একজনে আর একজনেরে তালাস করিয়াছিল দা? 

ভুলিবার কারণ।*..পরাজ্য় হুইয়! শক্রকে মাফ চাহিয়া কহিল : 
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ঠাকুর পরাজয় হুইয়াছি, আমারে জিনিলা, আর কি চাহ?...বৃদ্ধকালে 
পুণ্যে পূর্ত অরিয়। চলিয়! গেল হ্বর্গে।” 

বাঙ্গালার নবাৰ জাফর খা ( মৃশিদ কুলি খা )-এর সময়ে লিখিত একটি 
দলীলের কিকিৎ উদ্ধত করি--ইহার তারিখ ১১২৫ বঙ্গাব্ধের (১৭১৭ 

খৃ্টাবের ) ১৭ই ফান্তন-_ন্বকীয়া ও পরকীয়াতত্ব অবলম্বী ছুই দল বৈষবের 
এক বিচার সভা বসিয়াছিল, তাহাতে একপক্ষ পরাজিত হওয়ায় এই দলীল 

সম্পাদিত হয় £ 
“.**ভাগবত সাস্ত গ্রন্থ করিয়াছিলেন..'শ্রীঠজমুনায় সমার্পন করি 

আছিলেন-..পদ্যাসন খুদিয়া সেই একলক্ষ গ্রস্থ আনীয়া-..সকল গ্রন্থ 
বিচার করিয়া সকিয়! ধশ্ম প্রেধান করিয়াছিলা সকলে কহিলেন সকিয় 
ধর স্থাহি প্রীশ্রীত স্থানে সকীয়া ধশ্ম প্রেকাষ করিবেন-..বিচার করিবেক 
.প্রেয়াগ ও কাশী হইয়া! আইলাম---তাহারা জে মত অবলম্ব গ্রহণ 
করিয়াছেন...আগে দস্তখত করাহ তবে আমরাহ দস্তবখত করিআ! 
দিব...এইমত করার হইল বিচার মানিলাম তাহাতে পাতসাই শুভা 
ধীমৃত নবার জাফর খা সাহেব নিকট দরখাস্ত হইল তিহো কহিলেন... 

ধর্মাধশ্ম বিনা তজবিজ হয় না 'অতএব বিচার কবুল করিলেন." দস্তখউ 

পরকিয়ার ধন্মের পর করিয়া দেসকে গেলেন এখানে জে সকল 

সান্তগ্রেন্থ লইয়া বিচার হইল...আমরা পঞ্চ পরিবারের মধ্যে খারিজ 

হইলাম তোমরা আপন ২ পরিবারে বিল্লাতে দখল করিয়া পরম যূখে 
ভোগ করহু-..এতদর্থে বিচার পরাভব হইয়া ইন্তফাপত্র লিখিয়! দিলাম । 
ইতি সন সদর তারিখ ১৭ ফাল্গুন ।” | 

মহারাজ নন্দকুমার ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের আগষ্টমাসে তদীয় কনিষ্ঠ রাধার 

রায়ের নিকট একখানি পত্র লেখেন; তাহা হইতে কিছু উদ্ধত করিলাম £ 
“অতএব এ সময়ে তুমি কমর বাধিয়া আমার উদ্ধার করিতে পার, 

তবেই যে হউক, নচেৎ আমার নাম লোপ হইল, ইহা মক্রর মক্রর 
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জানিবা। নাগাদি ওরা ভাদ্র তথাকার রোয়দাদ সমেত, মজুমদারের 
লিখন সম্বলিত মনুষ্য কাসেদ এথা পৌঁছে তাহা করবা, এ বিষয়ে এক পত্র 

লক্ষ হইতে অধিক জালিবা ।” 

১৭০* খৃষ্টাবের কাছাকাছি রচিত একখানি সহজিয়া মতের বৈষ্ংব গ্রস্ 
“জ্ঞানাদিসাধনা” হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করি £ 

“সাধু জিজ্ঞাসেন তুমি পূর্বে শুনিয়াছিলায় পরমেশ্বরের মুখ হইতে 
বেদাদি শাস্ত্র জন্মিয়াছে এবং সেই বেদাদি শান্ত ধশ্ম ও অধর্ম কহিয়াছে 
সেই বেদাদিশাস্্র কি মিথ্যা সত্য কন্ধ। অজ্ঞানী জীবে কন্ধেন যখন 

আমার ঠাঞ্রি, পরমেশ্বর শ্রী; মিথ্যা হুইয়াছেন এখন বুঝিলাম এ 
বেদাদি শান্তর মিথ্যা হুইয়াছে এবং এ শান্ত্রেতেই লিখিয়াছেন যে 

ব্রাহ্মণাদির ধর্মহ মিথ্যা এবং আমার কথাহ মিথ্যা । এখন আপনার শ্রীমুখের 
কথা গুনিয়! আপনার শ্রচরণের নিকট আমি নিশব হইলাম ।” 

এখন পদ্যসাহিত্য হইতে কিছু দৃষ্াস্ত দিই। প্রথমে মহামহৌপাধ্যায় 

৬হরপ্রসাদ শান্্ী মহাশয় কতৃক নেপাল হইতে আনীত বাঙ্গালা রচনার 

আদিমতম আবিষ্কৃত উদাহরণস্বরূপ “ঠর্্যাচর্ধযবিনিশ্চয়” হইতে কিছু কিছু 

উদ্ধৃত করি। দেখিতে পাইবেন যে উহার বাঙ্গলা প্রায় অবোধ্য 

(অন্ততঃ দুর্বোধ্য )-__কিন্তু ক্রিয়াপদের বিভক্তির রূপ তখন হইতেই অনেকট। 

পাওয়া ধাইতেছে। পণ্ডিতের! বলেন, ইহার রচনা একাদশ শতাব্দীর কিংবা 

দ্বাদশ শতাবীর £ 
দশমি ছুসারত চিহ্ন দেখইজ। 

আইল গরাহক অপণে বহ্িয়া। ॥ ৩ ॥ 

কারু, কহি গই করিব নিবাস ॥ ৭॥ 
বাটত মিলিল মহানুহ সঙ্গ! ॥ ৮ ॥ 

মারিঅ শাহ্ নণম্দ ঘরে শালী 

মাঅ মারিআ। কানু ভই কবালী ॥ ১১ ॥ 
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সদ্্গুর বোহে করিহু সে! নিচ্চল ॥ ২১ ॥ 

জীবস্তে মঅলে' পানি বিশেসো ॥ ২২ ॥ 

করুণ মেহ নিরস্তর ফরিভা 
ভাবাভাব ছন্দল দ্লিয়। ॥ ৩০ ॥ 
দুহিল ছুপু কি বে্টে ষামায়। 
বলদ বিআএল গবিআ বাঝে ॥ ৩৩॥ 

এতকাল হাউ অচ্ছিলে' স্বঘোহে । 
এবে মই বুঝিল সন্গরুবোহে ॥ ৩৫ ॥ 
জই মনে অছিলে স তইছন অচ্ছ ॥ ৩৭ ॥ 

ঘারে পারে" কা বুঝ ঝিলে 
মরে খাইব মই দুধ কুগ্ডবা ॥ ৩৯ ॥ 

ভণই কম্কণ কলএল সারে 

সর্ধ বিচ্ছরিল তধতান। দে ॥ ৪৪ | 

আক্জি ভূঙ্থ বঙ্গালী ভইলী 
ণিঅ ঘরিণী চণ্ডালী লেলী । 

চউকোড়ি ভগ্তার মোর ল্্ইআ! সেস 

জীবস্তে মইলে' নাহি বিশেষ ॥ ৪৯॥ 

ফিটেলি অন্ধারি রে অকাশ ফুলিআ ॥ ৫০ ॥ 

চতুিশ শতাব্দীর একখানি হস্তলিখিত পুঁথি হইতে চণ্ডীদাসের শ্রীকুধ- 
কীর্তনের ছুই একটি পদ উদ্ধত করি : 

আকুল শরীর মোর বেআকুল মন। 

বাশীর শবর্দে মো আউলা ইলে? রন্ধন ॥ 
দাসী হুআ। তার পাএ নিশিবে! আপনা ॥ 

আবঝর ঝরএ মোর নয়নের পাণী। 
বাণীর শবর্দে বড়ায়ি ছারায়িলে পরাণী ॥ 
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আকুল করিক্ঠে কিবা আক্ষার মন। 
বাজাএ হুসর বাশী নান্দের নন্দন | 

মেদনী বিদার দেউ পঙ্সিআঁ। লুকাওড। 
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্তীদাসে। 

৯৮৫ বঙ্গাবধে লিখিত একথানি কাশীরাম দাসের মহাভারতের আদি- 

পূর্বের পুঁথি হইতে যদৃচ্ছাক্রমে কিছু উদ্ধৃত করি : 

তবে পক্ষরাজ বির বরূনে লইয়া । 

আদিত্যের রথে তারে বসাইল লঅ। ॥ 
বিসম স্ুর্জের তেজে পোড়ে ত্রিভৃবন। 
অবূনের আতসাদনে হৈল্য নিবারণ ॥ 

হেনকালে স্থধ্যে বৈল দেব নারায়ন। 

চক্রেতে অস্থ্রমুণ্ড করিল ছেদন ॥ 

«শৃন্তপুরাণ” হইতে কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করি--ইহার কোন কোন 

অংশ অতি পুরাতন, এবং কোন অংশই সঞ্চদশ শতাব্দীর পরের লেখ! 

নহে £ 

মহাসুন্য মধ্যে পরতুর জনমিল পবন । 

তাহা হইতে জনমিল অনিল দুই জন ॥ 
আসন ছাড়িআ পরতু বৈসেন চুমুক উপরে । 

পরতুর আসন বিশ্ব সহিতে না পারে ॥ 

দআর আসনে ধর্ম বিল আপনে। 
চৌদ্দ যুগ গেল পরতুর এক বসত জানে ॥ 
কিবা আজ্ঞ! মহাপরভূ বজিব। সত্বর ৷ 

কি লাগিদ্সা! আদ্ষারে ডাকিল! মাআধর ॥ 



পঞ্জালোচন। ১৬৭ 

কাটিয়। ছিড়িয়া মাপিয়। জথিয় 
সত হাতে হইল পোতা ॥ 

্্।া হইলেন পণ্ডিত ঝিষ্ট হইলেন কি 
পার কর ধর্মরাজা লইল্াম স্মরণ ॥ 

চাপিআ! উত্তম হয় ত্রিতুবনে লাগে ভয় 
খোঁদায় বলিয়। এক নাম ॥ 

যতেক দেবতাগণ সভে হুস্স্যা একমন 

আনন্দেতে পরিল ইজার | 

গণেশ হুইআ! গাজী কার্তিক হৈল কাজি 
ফকির হুইল্যা। জত মুনি 

জতেক দেবতাগণ হুয়্যা সভে একমন 

প্রবেশ করিল জাজপুর ॥ 
ধরিয়! ধর্শের পায় রামাঞ্জি পণ্ডিত গায় 

ই বড় বিষম গণ্ডগোল । 

মালাধর বসকে হুসেন শাহ “গুণরাজ খা” উপাধি দিয়াছিলেন; তাহার 

“শ্রকুষণ বিজয়” রচনার গোড়া হইতেই একটি পদ্দ উদ্ধৃত করি £ 

ভাগবত অর্থ যত পয়ারে বান্ধিয়া। 

লোক নিস্তারিতে যাই পাচালী রচিয়া ॥ 

বিভৃত পদীবলী সাহিত্য হইতে দুই চারিটি মাত্র পদ দিই : 

মরিব মরিব সখি নিচ মরিব। 

কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়া যাব ॥ 

কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে তাহাতে নাহিক ছুখ। 

বধু তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার গলায় পরিতে সুখ । 



১৬৮ বাঙ্গালা ভাষা ও বাণান 

সং লোকে বলে কালা পরিবাদ । 

কালার ভরমে হাম জলদে না হেরি গো 

ত্যজিয়াছি কাজলের সাধ ॥ 

তুমি কোনদিনে যমুন। সিনানে শিয়াছিলা নাকি একা । 
শ্যামের সহিতে কদম্ব তলাতে হৈয়াছিল নাকি দেখা ॥ 

সই কেবা শুনা ইল শ্যাম নাম 
কাণের ঠিতর দিয়া মরমে পশিল গে 

আকুল কত্রিল মোর প্রাণ । 

বধু কি আর বলিব আমি। 
মরণে জীবনে জনমে জনমে 

প্রাণনাথ হৈও তুমি । 

ভোমার চরণে আমার পরখণ 

বাধিব প্রেমের ফাসি। 

সব সমপিয়। একমন হৈয়! 
নিচয় হইলাম দালী। 

ভাবিয়াছিলাম এ তিন ভুবনে 
আর মোর কেহ আছে ॥ 

দুখের লাগিয়া এ ঘর বাধিস্থু 
আগুনে পুড়িয়! গেল। 

অমিয় সাগরে সিনান করিতে 
সকলি গরল ডেল ॥ 



পন্রালোচনা ১৬৪ 

পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর 
ভুবনে আনিল কে। 

মধুর বলিয়। ছানিয়! খাইস্থ 
তিতায় তিভিল দে। 

শুন লো রাজার ঝি আমি কহিতে আসিয়াছি। 
কান হেন ধন পরাণে বধিলি এ কাজ করিনি কি? 

চাহেন ত সময়, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকরণ নন্দী, কৃত্তিবাস, আলাওল। 

বিজয় গু, কৃষ্দান কবিরাজ, বৃন্দাবন দাস, লোচন দাস, মুকুন্দরাম, ভাঁরত- 

চন্দ্র ইত্যাদি হইতেও উদ্ধৃত করি । আর কত উদ্ধত করিব? বাঙ্গালার 

সাধুভাষায় প্রচলিত ক্রিয়াপদের বূপের প্রয়োগ সমস্ত উদ্ধৃত করিতে গেলে 

থে সমস্ত বাঙ্গাল! সাহিত্য 6:17): করিতে হয়। আশা করি আপনায় 
বিশ্বভারতীতে প্রাচীন বাঙ্গালা পুস্তকের অভাব নাই; আপনি অবসরমত 

তন্মধ্যে যেকোন একখানি নাড়াচাড়া করিলেই ভূরি ভূরি প্রয়োগ দেখিতে 
পাইবেন। পছ্যে অবশা ছন্দের খাতিরে পূর্ণ ক্রিয়াপদটির কিছু কিছু 

সংক্ষিপ্ত রূপ, বিকৃত রূপ এবং মৌখিক বূপও দেখা যায়--যেমন, “করিয়া” 

স্থলে “করি,” “করিলাম” স্থলে “করিস”, “করিয়াছিলাম” স্থলে “করেছিনু”। 
“করিল” স্থলে “করিলা”, “হইল” স্থলে “ভেল”, “দিব” স্থলে “দিমু” 

“দেখিয়া” স্থলে “দেখে”, ইত্যাদি-_কিন্ধু লাধুরপেরই প্রয়োগবাহুল্য। ফোর্ট 
উইলিয়াম কলেজের অধ্যাপকবর্গের উপরে আপনি বাঙ্গালা সাধু ক্রিয়াপদ 

রচনার দায়িত্ব কি প্রকারে চাপাইলেন, তাহা সতাই আমি ভাবিয়া 

পাই ন।-_এই ক্রিয্বাপদাটিতেই তাহারা মোটেই হস্তক্ষেপ করেন নাই। 

স্বনীতিবাবুর “বাঙ্গালা ভাষাতত্বের ভূমিকা” বই হইতেও এবিষয়ে একটু 
উদ্ধত করি--তিনি ত আপনার নমস্ট পণ্ডিতবর্গের একজন : 
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"প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের ভাবা, তথ! আধুনিক সাধুভাষা, হইতে 
চার পাচশত বৎসর পূর্বেকার বাঙ্গালা ভাষার একটা মোটামুটা ধারণ! 
করিতে পার! যায়। মৌখিক ভাষায় বাঙ্গালার বিভিন্ন অঞ্চলে আমর! বলি 

“রেখে, রেখে, রেখাযা, রাখে, রাইখ্যা” প্রভৃতি ; আধুনিক সাধুভাষার রূপ 

“রাখিয়া” (এই পূর্ণরূপ কোনও কোনও মৌখিক ভাষায়ও ব্যবহ্বত হয়) 
এবং প্রাচীন সাহিত্যের রূপ 'রাখিঞা, রাখিয়া, রাখি,-_এইগুলিই হইতেছে 

আধুনিক মৌধিকরূপগুলির মূল; পাচশত বৎসর পূর্বে আধুনিক কথিত 
রূপগুলির উদ্তব হয় নাই, লোকে তখন 'রাখি' রাখিয়া” বা 'রাখিঞা” বলিত। 
আধুনিক সাধুণ্ভাষার ক্রিয়। সর্বনাম প্রভৃতির রূপগুলি মৌখিক 
ভাবাগুলিতে ব্যবহৃত বূপসমুহ খপেক্ষ। পুর্ণতর এবং উন্থাদের 
ঘুলস্ছানীয়। প্রাচীনকালে মৌথিক ভাষায় ও সাহিত্যের ভাষায় 
ব্যাকরণঘটিত পার্থক্য তত বেশী ছিল না। এই প্রাচীন সাহিতোর 

ভাষার ধারাটিকে অনেকটা! অবিরত রাখিয়াই আধুনিক সাধুভাষার উদ্ভব। 
প্রাচীন বূপটী বিশেষ করিয়। ক্রিয়াপদে ও জর্ববনামেই বছল 
পরিমাণে সাধুভাষায় অপরিবন্তিত আছে। কেবল মাত্র গত একশত 
পচিশ বৎসরের কিছু অধিক হইল, সাধুভাষায় বা আধুনিক সাহিত্যের ভাষায় 
সংস্কৃত শবে অতিবাহুল্য ঘটিয়াছে।” 

অলমতিবিস্তরেণ । আশা করি, অত:পর সেই বেচারী গড়-উইলিয়ামের 
পণ্তিতগণ বাঙ্গালা ক্রিাপদগুবিকে মুখোস পরাইবার বা জাল করিবার 

বিষম অপরাধের চাঞঙ্জ হইতে বেকন্থুর খালাস পাইবেন । 

এত প্রমাণপ্রয়োগের অবশ্য কিছুই দরকার ছিল না । এ যেন লন লইয়া 
সুরধাদেবকে দ্নেখাইবার চেষ্টার মত হইয়াছে । তবে স্বয়ং রবি যখন বাম, 
তখন অগত্যা লঞনের শরণাপন্ন হইতে হইল । বাস্তবিক পক্ষে বাঙ্গালার 

সাধু ক্রিয়াপদের গঠন পর্যালোচনা করিলেই বুঝা যায় যে, ইহা কোন 
পণ্ডিতমগ্ডলীর রচনা নহে। এ সব পদে কোন কৃত্রিমতা নাই, ভাষার 



পন্োলোচন। ১৭১ 

গ্বাভাবিক বিবর্তনের নিয়মেই এ সব রূপ আসিয়াছে-যেমন অন্ত ভাষাতেও 

আপিয়াছে। যেমন, 

করিতেছি "* করিতে 1+ আছি * ] 7 0013) ) 

করিতেছিলাম » করিতে 4 আছিলাম স্ 1 £9৫$ 00106) 

করিয়াছিলাম " করিয়া+ আছিলাম ; ইত্যাদি । 

এই সবই ত স্বাভাবিক পদ। তবে এত বড় বড় পদ উচ্চারণে 

নানারূপ ধারণ করে, বিকৃত হয়, সংক্ষিপ্ত হয়; যেমন, 
করিতেছি করুতে আছি কিংবা করতেছি (বরিশাল অঞ্চলে )7 

কোইত্তেছি (চট্টগ্রাম ); করুছি (শ্রীহট্ট ); কোবুছি বা কোবুচি বা কোচ্ছি 
ৰা কোচ্চি (পশ্চিম বঙ্গে )। (তাছাড়া, পূর্ববঙ্গের “ছ"”-এর উচ্চারণ 

ইংরাজী “৪”-এর মৃত, অর্থাৎ “করুছি” পূর্বববঙ্গে উচ্চারিত হয় “10181 1) 

করিতেছিলাম »কর্ৃতে আছিলাম বা করুতেছিলাম ( বরিশাল )7? 

কোইতেছিলাম (চট্রগ্রাম )) কোই ত্বিলাম (খুলনা-সাতক্ষীরা) ; কোর্ছিলাম, 

লুম, লেম বা কোর্চিলাম, লুম, লেম ( পশ্চিমবঙ্গে )7 ইত্যাদি। 

করিয়াছিলাম - করছিলাম ( বরিশাল); কোইরুগিলাম (চট্টগ্রাম )। 
কোরেছিলাম, লুম, লেম, বা কোরেচিলাম, লুম, লেম ( পশ্চিমবঙ্গে ) 
ইত্যাদি । 

ভাষাতত্বের ধ্বনি-পরিবর্তনের নানা নিয়মের দরুণ-_- ০০৪] 17977001007 

[006000)9818, 71101900, 40195৮-এর ধাক্কায় এবং সংক্ষিগ্ধ উচ্চারণের 

মৌখিক প্রয়োজনে সাধুভাষার মূলরূপ হইতে নানাবিধ মৌথিক বিকারের 
উৎপত্বি। লিখিত ভাষাতে এই সাধু মূলরূপই প্রচলিত থাকিলে ভাষা 
সর্বজনবোধ্য হয়, কিন্তু এই মৃূলরূপ ৪7:6018] নহে কৃত্রিম নহে, ইহা! 

ভাষার বিকাশেরই স্বাভাবিক পরিণতি । এই শিষ্ট সাধু স্প্রচলিত রূপ 
পরিত্যাগ করিয়া লিখিত ভাষাতে সংসাহিত্যে নানা অঞ্চলের লেখকদের 

খেয়াল মত তাহাদের উচ্চারিত নানাবিধ মৌখিক রূপ আমদানী করিলে ষে 



১৭২ বাঙ্গালা ভাষা ও বাণান 

কাওটি হইয়া দীড়ায়__সেটি একেবারেই কিকিন্ধ্যাকাণ্ড--তথায় কপিকুলের 
কিলকিলাধবনিতে কর্ণকুহর করিষ্ট হইয়া উঠে। 

যাহা হউক, আমার নিজের কিলকিলাধ্বনি সংবরণ করিবার এখন 
সময় আসিয়াছে । আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে আলোচনায় আহ্বান 
করিয়াছিলেন; সেই সুযোগ লইয়া পত্র লিখিবার বাপদেশে একখানি রচনাই 

'লিখিয়া ফেলিয়াছি। ভয় হয় ষে, বোধ হয় আপনার শৌজনোর অপব্যবহারই 

আমি করিয়া ফেলিয়াছি। যদি করিয়া থাকি, তবে আমার সে অপরাধ 

মাঞ্জন! করিবেন । 

আমি অব্যবসায়ী; অঙ্কের মা্টারী করিয়া থাকি, মাঝে মাঝে ওকালতী 

করি, মনের আনন্দে নানা ভাষার কিছু কিছু চর্চাও করি, সেই পুরাতন 

জাশ্মাণ প্রবচনটি আমার বড় ভাল লাগে তাই--816 16061 1)07167]6]00] 

107801)6 (01101000727) 817 17909 3০৫1৪-_ প্রত্যেকটি নব-ভাষ! 

শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যেন নব-প্রাণের সঞ্চার হয়; অবসরমত রাজ্জনীতি- 

চর্চাও যে না করি এমন নহে? তবে যে চচ্চাতে অধিকাংশ সময় ব্যয় করিয়া 

থাকি, তাহা হইল অনধিকারচচ্চা। তাহারই একটি নিদর্শন আপনার 

সহিত এই কয় দিন আমার পত্র-ব্যবহারে আপনি পাইলেন । আমার 

সামান্য প্রথম পত্রধানি « প্রবন্ধটিচক উপলক্ষ্য করিয়া! আপনি যে এতটা সময় 

ব্যয় করিয়া এবং কষ্টম্বীকার করিয়া এতখানি আলোচনা উত্থাপন করিলেন, 

তাহাতে আমি নিজেকে সাতিশয় সম্মানিত এ সৌভাগ্যবান মনে 

করিতেছি । 

আপনি আমার সভক্তি প্রণাম গ্রহণ করিবেন । আশা করি কুশলে 

আছেন । ইতি 
প্রণত 

শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ 



পন্জালোচন! ১৭৩ 

( শ্ীরবীন্্রনাথ ঠাকুরের পত্র ) 
১০ 

শান্তিনিকেতন 

বিনয়সম্ভাষণপূর্র্বক নিবেদন 
স্বাস্থ্যের এবং সময়ের অভাববশত আপনার সঙ্গে বাংলা বানান নিচে 

দীর্ঘ তর্কবিতর্ক আমার পক্ষে দুঃসাধ্য । আপনার হাতের অক্ষরেও আমি 

অনভ্যন্ত এ কারণেও পত্রধোগে এই আলোচনায় আমার স্বল্প অবকাশকে 

পীড়িত করতে আমি নিরস্ত হলুম। এখনো আপনার এবারকার স্থদীর্ঘ 

পত্র পড়তে আমি সাহস করিনি, কোনো একসময়ে স্থযোগ হলে পরে চেষ্টা 
করব। কিন্তু আমার পক্ষে এ নিয়ে উত্তরপ্রত্যুত্তর অনাবশ্ঠক, কেন ন! 

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ এই বানান নির্দেশের ভার স্বয়ং গ্রহণ করেছেন । 

ইতি ২১ শ্রাবণ ১৩৪৪ 

ভবদীয় 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

( লেখকের পত্র ) 

কলিকাতা 

২৩শে আবণ, ১৩৪৪ 

রদ্ধাম্পদেষু, 
এইমাত্র আপনার ছোট্ট চিঠিখানা পাইলাম। বাস্তবিকই আমার 

ইস্তাক্ষমর একেবারেই দেবাক্ষর--আমার আগের চিঠিগুলি আপনি কষ্ট 
করিয়া! পড়িলেন কেমন করিয়া তাহা ভাবিয়া আমিই আশ্র্যা হই। 

এবারকার চিঠিখানি-_অথবা চিঠির অছিলায় দীর্ঘ রচনাখানি-হস্তাক্ষরে 
পড়িবার কষ্টত্বীকার করিবার আপনার দরকার নাই; আমি উহা “মাসিক 
বস্থমতী”-তে ছাপিতে দিয়াছি, ছাপা হইবামাত্র আপনাকে এক কপি আমি 
পাঠাইয়া দ্িব, আপনি অবসর মত পড়িলেই আমি অনুগৃহীত হইব। 



১৭৪ বাঙ্গাল৷ ভাব! ও বাণান 

এবারকার চিঠিখানিতে কি আছে তাহার সংক্ষিপ্ত হুচীপত্র আপনাকে 
লিখিতেছি। প্রথম, বাণান-কমিটির প্রস্তাবাবলীর কিছু বিস্তৃত আলোচনা; 
দ্বিতীয়, ইলেক্, “তারি”-“ভাতি”, “কি-কী”, “কলিকাতা”-“কাল্কাতা” 

গ্রসঙ্গ ; এবং তৃতীয়, বাঙ্গাল! সাধুভাষার ক্রিয়াপদের দৃষ্টাস্ত (যাহা দেখাইতে 
আপনি আমাকে অন্থুরোধ করিয়াছিলেন )। এই সব বিষয়ে কিছু 

বিশদভাবে আলোচনা করাতেই পুঁথি বাড়িয়া গিয়াছে । 

বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিটিকর্তৃক প্রস্তাবিত বাণানের পরিবর্তনগুলি বা 

বিকল্পগুলি সন্বদ্ধে উত্তরপ্রত্যুত্রর এখন অনেকটা অনাবশ্তাক হইয়া পড়িয়াছে 

আমারও মনে হয়; কারণ, বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের শিক্ষা-বিভাগ হইতে ঘোষণা 
হইয়া গিয়াছে যে, প্রচলিত বাণান চলিবে পাঠ্য পুস্তকে, এবং কমিটির 

পুক্তিকাতেও মানিয়া লওয়া হইয়াছে যে, উহাদের প্রস্তাবিত বাণান 
অবলম্বন করিবার জন্য কোন প্রকার গীড়াপীড়ি করা হইবে না। জোর 

করিয়া চালাইবার প্রস্তাব যখন আর নাই, তখন ত সে বিষয়ে বলিবার আর 

কিছু নাই--ধীরে ধীরে কালের ও বাবহারের সহজ গভিতে ভাষার যে রকম 

বিবর্তন স্বাভাবিক তাহাই হইতে থাকুক--ইহাই ত আমি চাহিয়াছিলাম। 

কিন্তু বাণানের বিষয় যাহাই হউক, বাঙ্গালা সাধুভাষার রূপ সম্বন্ধে 
আপনি যে ব্যাপকতর প্রশ্ন তুলিয়াছেন, সে সম্বন্ধে আমি এই চিঠিতে যে 

আলোচন। করিয়াছি, তাহা আপনি অবসর মত পড়িয়া যদি আপনার 

মতামত সংক্ষেপে জানাইতে পারেন, তবে সাতিশয় উপরূত হইব। 

আপনি যে এই আলোচনায় আমাকে অনুগ্রহ করিয়া আহ্বান করিয়াছিলেন, 

তজ্জন্য আমি অতান্ত কৃতজ্ঞ । 

আশা করি আপনার সর্ববাঙ্গীণ কুশল । প্রণাম জানিবেন | ইতি 

গ্রণত 

শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ 



পত্জালোচনা ১৭৫ 

( লেখকের পক্র ) 
কলিকাতা 

২র ভাব, ১৩৪৪ 

শ্রদ্ধাম্পদেধুং 
আশা করি আমার পূর্বের চিঠিখানি আপনি পাইয়াছেন। তদহুসারে 

আঁমি এতৎসঙ্গে “মানিক বস্থমতী”-তে প্রকাশিত আপনার সহিত আমার 
“বাঙ্গালা ভাষা ও বাণান”-সন্ন্ধীয় সমুদয় পত্রালোচনাই পাঠাইলাম। 
শেষ চিঠিথানি আপনি অবসর মত পড়িয়া আপনার মতামত জানাইলে 
সাতিশয় আনন্দিত হইব । 

শুনিয়! সখী হইবেন যে, বাঙ্গাল! ভাষার রূপ লইয়া এই ষে আলোচনা 

ইহা অনেকেরই দৃষ্টি মাকর্ষণ করিয়াছে-_বহু বিদ্যোৎসাহী বঙ্গভাষান্গরাগী 

ব্যক্তির নিকট হইতে এবিষয়ে আমি চিঠি পাইতেছি। তন্মধ্যে এই সেদিন 

মাত্র বন্ধুবর স্থনীতি চাটুষ্যে মহাশয়ের পৃজনীয় পিতৃদেব শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত 

হরিদাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতে একখানি পত্র পাইয়! বান্তবিকই 

উৎসাহিত বোধ করিতেছি । পঙ্ত্র খানি হইতে ছুই এক ছত্র উদ্ধৃত করি £ 

“আমার সংবদ্ধনা জানিবেন। আপনার সহিত আমার কোন পরিচয় নাই। 

আমার এই শেষ জীবনে ৭৬ বংসর বয়সে আর পরিচয়ের অপেক্ষাও নাই 1," 

“আমি সাহিত্যসেবী নহি, আজীবন সওদাগরী অফিসের কেরাণী, এখন 

পেন্ননের উপর নির্ভর । তথাপি আপনার পত্র ছুইখানি পড়িয়া ব্যাকরণ- 
জ্ঞান না থাকিলেও পত্রের উদ্দেশ্য ও মন্ম কিছু কিছু বুঝিতে পারিয়াছি; 
সেই জন্ত আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছি ।-.. 

“অসহায়া বঙ্গভাষার অঙ্গে ষে সে ইচ্ছামত শল্য প্রবেশ করাইবে, 
অঙ্গচ্ছেদ করিবে, সে অত্যাচার দেখিয়া রক্ষ। করিতে অক্ষম ব্যক্তিগণ 

আক্ষেপ ভিন্ন আর কি করিতে পারে ? তবে স্থধীগণ ইহার বিরুদ্ধে লেখনী 
ধারণ করিয়াছেন, শুনিলে আহ্লাদ হয়। আপনি দীর্ঘজীবী হইয়া ভাষা" 
জননীকে রক্ষা করুন, আমার আশীর্বাদ গ্রহণ করুন|” 



১৭৬ - বাঙ্গাল! ভাষা! ও বাগান 

তাই মনে হয়, বাঙ্গালা ভাষার দূপের উপর অধথা হস্তক্ষেপের বিষয়ে 
এই যে আলোচনা আজ উখ্িত হইয়াছে, ইহা! ভালই হুইয়াছে। বঙ্গ- 

ভাষাভাষী স্ুধীগণের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইলে পরিপামে ভাষার মঙ্গলই 
সাধিত হুইবে । 

আশা করি কুশলে আছেন । আমার প্রণাম জানিবেন। ইতি 

| প্রণথত 

প্ীদেবপ্রসাদ ঘোষ 

( লেখকের পত্র) 
কলিকাতা 

ওরা! জ্যোষ্ট, ১৩৪৫ 
শ্রন্ধাম্পদেধু, 

আপনার সাতাত্বর বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়া উপলক্ষ্যে আমার সম্রদ্ধ নমস্কার 
গ্রহণ করিবেন। প্রার্থনা করি আপনি অচিরে সম্পূর্ণ সুস্থ ও নিরাময় 
হইয়! উঠুন। 

গতবৎমর বাঙ্গাল! ভাষা ও বাণান লইয়া আপনার সহিত আমার 

পদ্ালোচনার অব্যবহিত পরেই আপনার গুরুতর অস্থথ হইয়৷ পড়ায় অত্যন্ত 
উৎকষ্ঠিতভাবে দিন কাটাইয়াছি। মধ্যে মধ্যে বন্ধুবউর অমল হোম মহাশয়ের* 
নিকট আপনার বিষয়ে সংবাদ সংগ্রহ করিতাম; চিকিৎসা-প্রণালী বিষয়ে 

তাহার নিকট কিছু কিছু “70706৮-6:0৮৮-9 যোগাড় করিতাম ; আপনার 

প্রিয় বায়োকেমিক খধধ [০11 7১0০৪-এর গল্পও তাহার নিকট হইতে 

শুনিয়াছিলাম । আবার এই দিন কয়েক হইল শুনিলাম যে কিছুদিন যাবৎ 

নাকি আপনি চঙ্ষুংপীড়ায় একটু কষ্ট পাইতেছেন। ইহাতে একটু উদ্িঃ 
হইলাম । পঞ্রোত্তরে আপনার কুশল-বার্ড। জানিলে আনন্দিত হইব । 

মি পপ পিক চা প্পাপকপর্ জট ক ক প্থ। উজ 

* “কলিকাত! মিউনিসিপ্যাল গেজেট*-সম্পাদক শীযুক্ত অমলচন্ত্র হোম । 



পঞ্জালোচন! ১৭৭ 

এতৎসন্গে আমার লেখ! কয়েকটি শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধ আপনার নিকট 

পাঠাইলাম। এগুলি কোন কোন সভায় পঠিত হইয়াছিল। শিক্ষাবিষয়ক 
আলোচনায় আপনার যথে্ই আগ্রহ আছে জানিয়াই এগুলি আপনাকে 

পাঠ।ইতে সাহমী হইলাম । বদি অবসরমত পাঠ করিতে পারেন ত স্থখী 
হইব। প্রবন্বগুলির মধ্যে একটি প্রাথমিক শিক্ষা, একটি মাধ্যমিক শিক্ষা, 
ও একটি উচ্চশিক্ষাবিষয়ক । 

আমি এক প্রকার ভালই আছি। প্রণাম জানিবেন। ইতি 

প্রণত 

শ্ীদেবপ্রসাদ ঘোষ 

( শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্র) 
১০ 

কালিম্পং 
বিনয়সম্তাষণপূর্ববক নিবেদন-_ 

শিক্ষাস্বন্ধে আপনার পুস্তিকাগুলি পড়ে দেখ বুম, আলোচ্য বিষয় 
অনেক আছে । ছু:খের বিষয় এই যে শিক্ষাসম্বম্ধে আপনাদের মত স্বীকার 

করে নিলেও একথা নিশ্চিত জানি শিক্ষা দেবার লোকের অভাবে তাকে 

কাজে লাগানো সম্ভব হবে না । মনের আলম্য এবং কন্মীর অভাব থাকাতে, 
এবং অভ্যন্ত পথকেই শ্রেয়ের পথ বলে নিঃনংশয়ে বিশ্বাস করাতেই 

শিক্ষারীতির সুসম্পূর্ণ আদর্শ ব্যর্থ হয়ে ষায়। মতের পরিবর্তনের পূর্বের 
মন:প্রকৃতির পরিবর্তন আবশ্ঠটক | ইতি £€ জ্যোষ্ট ১৩৪৫ 

ভবদীয় 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 



[শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত ] 

(শ্রীহরিদান চট্টোপাধ্যায়ের মহাশয়ের পত্র) 

শী ওনং স্থুকিয়াস, রো, কলিকাতা 
২৮শে আবণ, ১৩৪৪ সাল 

মহাশয়, 

আমার সংবর্ধনা জানিবেন। আপনার সহিত আমার কোন পরিচয় নাই। 

আমার এই শেষ জীবনে ৭৬ বৎসর বয়সে আর পরিচয়ের অপেক্ষাও নাই। 

দবাণান-সংস্কার” সম্বন্ধে আপনার সহিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যে গর্ত 

বিনিময় হইয়াছিল, তাহ! আধাঢ় মাসের “মানিক বহুমতী”-তে প্রকাশিত 

হইয়াছে । আমার এক সাহিত্যিক বন্ধু & পঞ্সে তিনখানি পড়িতে অম্রোধ 

করিয়াছিলেন, তাহা! না হইলে এই অবশ্থপাঠা পত্রগুলি পড়িবার যোগ 

হইতে বক্চিত থাকিতাম। ধারাবাহিক কিছুই পড়িতে পারি না। আি 

সাহিত্যসেবী নহি, আজীবন মওদাগরী অফিসের কেরাণী, এখন গেন্সনের 



পঞ্ালোচনা ১৭৪ 

উপর নির্ভর । তথাপি আপনার পত্র ছুইখানি পড়িয়া ব্যাকরণজান না 

থাকিলেও পত্রের উদ্দেশ্ত ও মর কিছু কিছু বুঝিতে পারিয়াছি, সেই জন্ত 
আপনাকে ধন্তবাদ দিতেছি । আপনার পত্রের উত্বরে রবিবাবু-_-সরলভাবে 

নয়-_-কারে পড়িয়া হ্বীকার করিয়াছেন--তিনি ভাল ব্যাকরণ জানেন ন|। 

তিনি কোথাও যেন লিখিয়াছিলেন : 
“একটুখানি মোহ তবু মনের মধ্যে রাখো, 

মিখ্েটারে একেবারে জবাব দিয়ে! নাকে |” 

তিনি এই অন্জুহাতে অন্ুযোগের জবাব দেন না। কিন্ত আপনার পত্রের 

জবাব অন্ের স্বন্ধে কিছু ভর দিয়া কৌশলে দিয়া ফেলিয়াছেন। মিথ্যা বলিয়া, 

নিরুত্তর থাকেন নাই। 

অসহায় বঙ্গভাষার অঙ্গে, যে সে ইচ্ছামত শল্য প্রবেশ করাইবে, 

অঙ্গচ্ছেদ করিবে, সে অত্যাচার দেখিয়া রক্ষ! করিতে অক্ষম ব্যক্তিগণ আক্ষেপ 

ভিন্ন আর কি করিতে পারে? তবে স্থ্ধীগণ ইহার বিরুদ্ধে লেখনী-ধারণ 
করিয়াছেন শুনিলে আহলাদ হয় । আপনি দীর্ঘজীবী হইয়া ভাষা-জননীকে 
রক্ষা করুন। আমার আশীর্বাদ গ্রহণ করুন। ইতি 

শুভাকাজ্ষী 

শ্রহরিদাস চট্টোপাধ্যায় 

পুনশ্চ । “আত্মকথা” নামে আমার একখানি পুস্তিকা আপনাকে অর্পণ 

করিতেছি; ইহাতে আমার কিঞ্চিৎ পরিচন্ন আছে। অনুগ্রহ করিয়া অবসর 
মত পড়িয়া! আমার স্বর্গায়দের বিষয়ে আপনার অভিমত দেন এই আমার 
গ্রার্থনা। ইতি শুভাকাজ্ষী 

শ্রীহরিদাস 



১৮৯ বাঙ্গাল! ভাষা ও বাশান 

(লেখকের পত্র ) 

কলিকাতী, 

€ই ভাদ্র, ১৩৪৪ 

শ্রন্ধাম্পদেষু, 

আপনার আশীর্বাদ-পত্রথানি পাইয়৷ সাতিশয় আহলাদিত হইলাম! 

আপনি আমার আস্তরিক ধন্যবাদ ও প্রণাম জানিবেন । 

আপনার উপহৃত “আত্মকথা” বইখানি আমি আগ্ঘোপাস্ত পড়িয়াছি। 
এবং উহাতে আপনার পারিবারিক জীবনের নানা বিয়োগবেদনার মন্ম্পশী 

বিবরণে বাস্তবিকই ব্যথিত হইয়াছি। ভরসা করি এতদিন কালক্ষেপের 

পর আপনার অন্তর-ব্যথার কতকটা উপশম হইয়াছে, এবং আপনি কিঞিৎ 

পরিমাণেও অন্ততঃ চিত্ত স্থির করিতে পারিয়াছেন। আপনি আমার 

আস্তরিক সমবেদনা ও সহানুভূতি জানিবেন। 

আপনার পুস্তিকাখানি পাঠে জানিতে পারিলাম, আপনি সুহৃদ্বর 
সুনীতি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পৃজনীয় পিতৃদেব । এই সংবাদে আপনার 

উৎ্সাহবাক্য এবং আশীর্কাণী আমার পক্ষে বিশেষ আনন্দদায়ক হইয়াছে। 

. কারণ, বাঙ্গালা ভাষার বাণান-আলোচনা ব্যাপারে স্থনীতি বাবু ও আমি 

একরূপ প্রতিপক্ষ । সুনীতি বাবু ও কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয় কতৃক নিযুক্ত 

বাণান-সমিতির অপরাপর সভ্যগণ, সম্ভবতঃ কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

মহাশয়ের দৃষ্টান্তে ও প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হুইয়া, বাণান-সংস্কারের নাথে 

বাঙ্গালা ভাষার রূপে সাতিশয় বিশৃঙ্ধলা ও অনিশ্চয়তা আনিয়া ফেলিতেছেন ; 

এবং এই অত্যন্ত অবাঞ্ছনীয় এবং অনাবশ্যক বাণান-বিভ্রাট ও বিকারের 

প্রচেষ্টার বিরুদ্ধেই আমার সামান্ত যেটুকু শক্তি, তদন্থযাযী প্রযণ 

করিতেছি । 



পত্রালোচনা ১৮১ 

কবিবর রবীন্দ্রনাথের সহিত এবিষয়ে আমার যে পত্রালোচনা হইয়াছে 
এবং হইতেছে, তাহা যে আপনার ন্যায় প্রবীণ বঙ্গভাষাহুরাগী ব্যক্তিগণের 

দৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে, ইহ! অতীব আনন্দের বিষয় । আশা 

করা যায় যে, বঙ্গীয় স্থুধীগণ এ বিষয়ে অবহিত হইলে অবিমৃশ্যতামূলক 

এই সমস্ত ছুশ্চেষ্টার প্রকোপ ক্রমশঃ মন্দীভূত হইবে, এবং আমাদের ভাষা- 

জননী তাহার সহজ স্বচ্ছন্দ গতিতে আপনার স্বাভাবিক পরিণতি লাভ 

করিতে পারিবেন । 

আপমার সর্বাজীণ কুশল কামনা করি। পুনরায় আপনাকে আমার 

গডক্তি প্রণাম নিবেদন করি । ইতি 

প্রণত 

শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ 



[ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত | 

(শ্রীস্বরেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের প্র ) 

কালীঘাট 
২৫শে জুলাই, ১৯২৭ 

প্রিয়বরেষু, 

বহুদিন আপনার সংবাদ অবগত নহি। কিছুদিন যাবৎ আপনার 
নিকট পত্র লিখিব ভাবিতেছিলাম। গত আষাঢ়ের “বস্থমতী”-তে বাঙ্গালা 

ভাষা ও বাণান সম্পর্কে আপনার ও কবিষ্রকু রবীন্দ্রনাথের পত্রসমূহ পাঠ 

করিয়া এ ইচ্ছা আরও প্রবল হইল, ফলে এই পত্র লিখিতেছি। 
প্রথমে উক্ত পত্র সম্পর্কে দু'এক কথা বলিতে অগ্রসর হইতেছি। 

ধৃষ্টতা মার্জনা করিবেন । ব্যাকরণে আমার অধিকার নাই, তবে বাঙ্গালী 

হইয়! বাঙ্গালা ভাষার অল্পবিষ্তর চর্চা করিতে হইয়াছে এবং উহার প্রতি 

কিঞিৎ মমত্ববোধেরও দাবী করি, তাই ছু'এক কথা বলিতে সাহসী হইলাম । 



পঞ্জালোচনা ১৮৬ 

আপনার সহিত সাক্ষাৎ সম্পর্কে আলোচনাতেও বুঝিয়াছি এবং উক্ত 

পত্র হইতেও প্রতীতি হইল যে, ভাষার বা বাণানের পরিবর্তন সন্বন্ধে. 
আপনি হঠকারিতার বিরোধী । এবিষয়ে আপনার সহিত আমি একমত ॥ 

পত্র তিনখানার মর যেরূপ বুঝিয়াছি জানাইতেছি। 

আপনার পত্র হইতে এবং বিশ্ববিদ্ালয়কর্তৃক প্রকাশিত “বাংলা 

বানানের নিয়ম”-এর ভূমিকা হইতেও দেখিলাম, বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে 

বাণান-সংস্কারের প্রচেষ্টার মূলে রহিয়াছে রবীন্দ্রনাথের অনুরোধ । কবিগুরুর 

পত্রে এবং উল্লিখিত ভূমিকায় তাহার উদ্দেশ্ত ব্যক্ত হইয়াছে। তাহার 

বক্তব্য এই ষে প্রাকৃত বাঙ্গালায় বাণানের স্বেচ্ছাচার ক্রমেই বাড়িয়া 

চলিয়াছে। ইহার প্রধান কারণ উচ্চারণে স্বেচ্ছাচার। শবের উচ্চারণ 

বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন এবং স্বভাবের নিয়মে এই পার্থক্য 

বাড়িয়া যাইবেই । ইহা নিয়ন্ত্রণের উপায় নাই, অথচ উচ্চারণের সহিত 

বাগানের মিল থাকার প্রয়োজন । ফলে বাণানের উচ্ছৃত্খপগতাও ক্রমে 

বাড়িয়। যাইতেছে । ইহা নিয়ন্ত্রণের দরকার । আবার, অনেক স্থলে 

আমরা উচ্চারণের বৈষম্য মানি না, অথচ তিন “স” ছুই “জজ” প্রভৃতি দ্বারা 
এবং অক্ষরের দ্বিত্ব প্রভৃতি দ্বারা এ বৈষম্যের ঠাট বজায় রাধিবার ভাগ 

করি, হ্তরাং দ্বিত্ববর্জন প্রভৃতি দ্বারাও বাণান শিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন । 

ইহার ফলে অনেক অনাবশ্টাক অক্ষর ও চিহ্ন বাদ যায় এবং ভাষা অপেক্ষাকৃত 

সরল হয়। এ সকল বিষয়ে নিয়ম প্রবর্তনের জোর খাটাইতে পারেন 

একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়, সমস্যাও কঠিন, সৃতরাং আবেদন করিতে হইলে 

বিশবিষ্ালয়ের নিকটই করিতে হয়। 

অন্পক্ষে, উচ্চারণ ও বাণানের মধ্যে অনৈক্যকে আপনি অত বড় 

করিয়া দেখিতে চান না। যেটুকু অনৈক্য আছে বা হইতে পারে, ভাষার 
উপর তাহার কুফল যতটা, আপাত-স্থবিধাবাদমূলক নিয়ম প্রবর্তন দ্বারা 

উহা দুর করিবার প্রচেষ্টার কুফল তাহা! অপেক্ষা অনেক বেশী, ইহাই 



১৮৪ বাঙ্গালা ভাষা ও বাণান 

আপনার মত বলিয়! বুঝিলাম। অনুরূপ কারণে অক্ষরের প্রাচুরধ্য দূর করাও 
আপনার মতে অবিধেয় বলিয়া বুঝিলাম। 

আপনি বলিয়াছেন, ম্বভাবতঃ উচ্ছংজ্খল উচ্চারণকে বাণান সর্ধবতোভাবে 

অনুসরণ করিবে অথচ নিজে সংঘত থাকিবে, এক্সপ নিয়মের নিগড় আবিষ্কার 

করা চলে না, বড় জোর উভয়ের মধ্য একটা রফা হইতে পারে। রফা 

করিতে হইলেই আমাদের প্রধান অবলম্বন হইবে ব্যাকরণসম্মত সাধু 

ভাষা, কারণ বিভিন্ন 01919061081] 10107-এর সম্মানিত সমন্বয়ক্ষেত্র উহাই 

এবং উহাকে ভিত্তি করিয়াই এঁ সকল বিভিন্ন £০:7০-এর উদ্ভব হইয়াছে । 

আপনার মতে এই রফার প্রধান সর্ত হইবে এই যে, উচ্চারণ বাণানকে 

উহার চেহারা বদলাইবার জন্ত পীড়িত করিবে ন! এবং বাণান ব্যাকরণসম্বত 

নিজের আকার বজায় রাখিয়াই ইঙ্গিত বা পারিপাশ্থিক অবস্থা দ্বারা 

উচ্চারণের সহযোগিতা করিবে । কারণ, 
(১) অনেক স্থলেই ০076৮ হইতে প্ররূত উচ্চারণ বুঝা যায়, সৃতরাং 

বাণানের পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় না। 

(২) বাণানকে উচ্চারণের সঙ্গে অত ভ্রুত বদলাইতে দিলে ভাষার মধ্যে 
একটা অরাজকতার সৃষ্টি হইবে, কারণ তাহা হইলে “ক্যাবোল ভাবি কাণ্ডোড৷ 

হইলে ক্যামোন ? এইরূপ ভাষা বাড়িয়া! চলিবে । ফলে, উচ্চারণের 
'অনুষায়ী বাণানের 178018 একবার পাইয়া! বসিলে শ্রাদ্ধ অনেক দূর গড়াইবে। 

(৩) বর্ণমালার ধ্বনিবিকারের উদাহরণ যে শুধু বাঙ্গালাতে আছে 
এমন নহে, সমস্ত জীবন্ত ভাষাতেই আছে। কিন্তু সে জন্য ইংরাজীতে 
&০61০1৮-এর পরিবর্তে 91610]: 0151112851020-এর পরিবর্তে ৪1511728010] 

প্রভৃতি বাণান প্রচলনের প্রয়োজন হয় নাই। 

(৪) বাঙ্গালা ভাষার শবের রূপ ও ধ্বনিতে এপর্যন্ত মারাত্মক 

প্রভেদ ধ্লাড়ায় নাই, তাহার প্রধান কারণ হইতেছে সংস্কৃত বর্ণমালা ও 

ব্যাকরণের উপরই বাঙ্গাল! ভাষা এপর্য্স্ত গরাড়াইয়া আছে। 



পত্লালোচন। ১৮৫ 

(৫) সাধু বাঙ্গালাই বঙ্গভাষাভাষীদের প্রাকৃত বুলির মধ্যে একটা 
সাধারণ 2) রক্ষা করিয়া চলিয়াছে; স্থৃতরাং ইহাকে না মানিয়া নৃতন 

নিয়ম প্রবর্তন করিলে স্থেচ্ছাচার আরও বাড়িয়া যাইবে । 

(৬) অক্ষর-বঙ্জন সম্বদ্ধে আপনি বলিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ “ই” এবং “ও” 

বঙ্জনের পক্ষপাতী, কিন্তু উহাদের বজ্জ্ন করিলে লিখিতে হয় “ভাতি 

বাঙ্গালীর প্রধান খাছ্য এবং ডালি উহার প্রধান উপকরণ তবে তাহারা মাছো৷ 

থায়, তরকারি! খায়, ছুধো খায়”, ইত্যাদি। এ সকল চলিতে পারে না। 

(9.) বাঙ্গালায় অক্ষর-সংখ্যার অথবা আঁকার, ই-কার, য-ফলা 
ম-ফলী প্রভৃতির প্রাচ্ধ্য ধাহার! বাহুল্য মনে করেন, তাহাদের স্মরণ রাখ! 
উচিত যে, এই প্রাচুর্যের জন্যই বাঙ্গালা শব্দের বাণানের সহিত উচ্চারণের 
এতটা সামপ্রস্য রক্ষা সম্ভব হইয়াছে; অন্ত পক্ষে ইংরাজীতে পাঠ আবম্ত 

করিতে যাইয়াই শিক্ষার্থীকে ৮৫৮ ও 09৮-এর উচ্চারণ-বৈষম্যে ধাধায় 

পড়িতে হয় । বাঙ্গালাতে সেরূপ আশঙ্কা নাই, অস্ততঃ বু পরিমাণে কম। 

(৮) উচ্চারণে জোর দিবার জন্য “কি”-কে “কী” লেখারও প্রয়োজন 

নাই) কারণ তাহা হইলে এবং “ই” প্রভৃতি বর্জন করিলে লিখিতে হয়, 

“ভাতী বাঙ্গালীর প্রধান খাগ্” ; ইত্যাদি । 

(৯) ভাষার রূপের চরম প্রামাণ্য হইতেছে প্রচলন ও প্রতিষ্া। 

প্রচলনের খাতিরে অনেক অশুদ্ধ রূপও ভাষায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে । 

উহাদিগকে সরাইবার উপায় নাই, প্রয়োজনও নাই । নূতন নৃতন নিয়ম 
প্রবর্তনের ফলে আরও নূতন নৃতন রূপ প্রচলিত হইয়! বিশৃঙ্খলারই স্াট 

হইবে। 
(১০ ) সুপ্রতিষ্ঠিত বাণীনের পরিবর্তন অবাঞ্ছনীয়, ইহা কবিগুরুও 

শ্বীকার করিয়াছেন স্থতরাং উহা! ব্যাকরণসম্মত হইলে পরিবর্তন আরও 

অবাঞ্ছনীয় হয় ইহা! হ্বীকার্ধ্য । (সংস্কৃত শব্দের বাণানে হস্তক্ষেপ অবিধেয় 

ইহা! বিশ্ববিষ্যালয়ও শ্বীকার করিয়াছেন । ) 



১৮৬ বাঙ্গাল! ভাষা ও বাণান 

তর্কের মূল কথাগুলি যেরূপ বুঝিয়াছি লিখিলাম। পত্রের ভাষা স্পষ্ট 
সথতরাং আশা করি ভূল করি নাই। আপনি কবিগুরুর যুক্তিথগনে সাহসী 

হইয়াছেন এবং ছু'একটি ভুলের উল্লেখ করিতেও কু ঠত হন নাই ইহাতে 

আপনার সৎসাইসের পরিচয় পাই। অন্ত পক্ষে কবিগুরু ক্ষেত্রবিশেষে তুল 

স্বীকার করিতে কুঠঠিত হন নাই, বরং তাহা প্রকাশেরই অহ্নমতি দিয়াছেন, 

নিন রেড নানার রা লারা রাকাত 

গ্রহণ করিবেন। 

পূর্ব্বেই বলিয়াছি আপনার সহিত আমি একমত । আপনার যুক্তিগুলি 

মানিয়া লইতেছি এই জন্ত যে উহারা ভাষার বৈশিষ্ট্য রক্ষার অনুকূল ইহা 
আমারও দৃঢ় বিশ্বান। আশা করি অনেককেই আপনার মতাবলম্বী 

পাইবেন । 

একথা সত্য ষে জীবস্তভাষা ক্রমবিকাশের পথ ধরিয়া অগ্রসর 

হইবেই,। তবে যথাসম্ভব তাহাকে স্বভাবের নিয়মে আপন পথ 

খুঁজিয়া অগ্রসর হইতে দেওয়াই সঙ্গত। কারণ, পরিবর্তন জগতের 

নিয়ম একথা যেমন ঠিক, জগতের একটা খাঁটি যুত্তি রহিয়াছে 

যাহা পরিবর্তনসহ নহে, ইহাও সেইরূপ সত্য। পরিবর্তন মাজ্ই কারণ 
খোজে এবং একান্ত আকন্মিক পরিবর্তন প্রকৃতির নিয়ম নহে। এ নকল 

কথা আপনার ভালরূপেই জানা আছে। বর্তমান বাণান-সমস্তায় এই 

উপলব্িটার প্রয়োগে অন্ততঃ একজনকে উত্স্থক দেখিয়া স্থখী হইয়াছি। 

মাচুষের গড়া নিয়মও স্বাভাবিক নিয়মের অনুবর্তী হইলেই মঙ্গলদায়ক হইয়া 

থাকে । সামান্ত কারণে বড় রকমের পরিবর্তন ঘটাইতে গেলে অম্ঙ্গলই 

হইয়া থাকে । প্রতিমাকে আরও ুন্দর করিয়া ফুটাইয়া তুলিবার জন্যই 

অলঙ্কার পরানো, উহাকে ঢাকিয়া ফেলিবার জন্ত নহে। অলঙ্কারের ভারে 

মুত্তি ভাঙগিয়! চুরিয়া না যায়, সে বিষয়েও আমাদিগকে সতর্ক হইতে হুইবে। 
মাইকেল, বন্ধিমচন্ত্র, রবীন্দ্রনাথ, রামেন্্র সুন্দর, শরচ্চ্ত্র প্রভৃতি মহারথিগণের 
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সাধনার ফলে বঙ্গভাষ! একটা বিশিষ্ট মুত্তি গ্রহণ করিয়াছে--যাহা বিশ্বের 
দরবারে স্থান পাইবার যোগ্য বলিয়৷ বিবেচিত হইয়াছে। সাজাইবার 
উদ্দাম আকাঙ্ষায় উহাকে আমাদের ভাঙ্গিবার অধিকার নাই, একথাট। 
বিশেষ করিয়া প্রপিধান করিবার জন্ত আপনি ধন্তবাদার্ঘ। বাস্তবিক 

আশঙ্কা হয়. আপাতন্থবিধামূলক নিয়ম প্রবর্তনের ফলে গতিটা হইবে 
ভাঙ্গিবার দ্বিকেই। 

কবিগুরু নিজের হাতে গড়া জিনিষ নষ্ট করিতে উদ্যত হইবেন ইহা 
বিশ্বাসযোগ্য নহে, তবে রুয় শিশুকে তাড়াতাড়ি স্বস্থ ও সবল করিতে গিয়। 

বৃদ্ধিমতী মাতাও অনেক সময় হাতুড়ে চিকিৎমার শরণাপন্ন হন। মাতার 
ন্েহাতিশয্যই অনেক ক্ষেত্রে কাল হইয়া থাকে। আমার বাল্যকালের 

একট! ঘটনা মাঝে মাঝে মনে পড়ে । আমাদের বাড়ীতে ছুর্গাপূজ! হইত । 
কাকা কর্তা, তিনি নিজের হাতে প্রতিমাকে তৈল মাখাইতেন- উদ্দেশ্য 
উহাকে উজ্জল করিয়া তোলা । সরম্বতীর শাদা মুখে নাকি তৈল মাথাইতে 

নাই, তাহাতে মুখ কালে হইয়া যায়-_কেবল চোখ দু”্টাতে তৈল মাখাইয়া 
চক্চকে করিতে হুয়। সরস্বতীর বা! চোখে তৈল মাখাইতে যাইয়া অনবধান- 

বশত: খুড়া মহাশয় উহার আশে-পাশেও মাখাইয়া ফেলিলেন। ফলে, 

এ সকল অংশ কালে! হইবার আশঙ্কা করিয়া, সামঞ্জস্য রক্ষার জন্ত, তাহাকে 

ডানচোখের আশে-পাশেও মাখাইতে হইল । কিন্তু সেদিকেও মাত্র 

ছাড়াইয়া গেল, স্থতরাং আবার বা দিকে ঝু'কিলেন। এইব্পে সমস্ত 

মুখটাই কালো করিয়া ফেলিলেন। বর্তমান ক্ষেত্রে এই ৪7৪10? খাটে 
কিনা জানি না; নাখাটিলেই মঙ্গল। 

এই প্রসঙ্গে আরও একটা এবং সম্ভবতঃ প্রবলতর আশঙ্কার উল্লেখ 
না করিয়া পারিতেছি না । কেবল কাব্যে উপন্যাসে নহে, দর্শন ও বিজ্ঞানের 

ক্ষেত্রেও বর্তমান যুগের বঙ্গভাষা সম্পূর্ণরূপে ভাব প্রকাশের দাবী করিতে 

পার়ে। যীনারা আচাধা বামেন্দ্রহুন্দরের এবং তৎপরবত্তী লেখকগণের 
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বিজ্ঞান ও দর্শনসন্বন্ধীয় পুস্তক ও প্রবন্ধাদি পঠি করিয়াছেন, তাহারা অবশ্যই 
ইহা স্বীকার করিবেন। বঙগভাষায় বিজ্ঞান-সাহিত্যের কাঠামো গড়িয়া 
গিয়াছেন রামেন্্রহন্দরই । বর্তমানে প্রয়োজন, কেবল স্ুনির্বাচিত কতকগুলি 
পারিভাষিক শব্দের অবতারপা। এ কাঠামোকে ভিত্তি করিয়াই এবং 

সাক্কেতিক চিহ্নের জন্য একটি মাত্র ইংরাজী অক্ষরও ব্যবহার না করিয়া 
বিজ্ঞানে, মায় 10:20018 শুদ্ধ এম্-এ ক্লাসের উপযোগী সুন্দর ও সরল পাঠা- 

পুস্তকসমূহ রচিত হইতে পারে, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে । কিন্ত 

আশঙ্কা হয়, বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের পাঠ্যপুত্তকে ইংরাজী অক্ষর, সাক্কেতিক 
চিহ্ন, ও অঙ্ক গ্রবর্তনের নিয়ম করিয়া 6০৮-৮০০৮-এর ভাষাকে জনসাধারণের 
ভাষা হইতে পৃথক" করিয়া ফেলিতেছেন এবং এমন একটা ভাষার সৃষ্ট 
করিতেছেন যাহাকে না বলা যায় বাঙ্গালা, না বঙ্গ! যায় ইংরাজী । উক্ত 

নিয়মসমৃহ চলিতে থাকিলে ভাষার ম্বচ্ছন্দ গতি ব্যাহত হইবে, বিজ্ঞানের 
ভাষার প্রচলিত সৌমামৃত্তি নষ্ট হইয়া উহা! মিশ্র-ভাষায় পরিণত হইবে, 
গাপিত-শিক্ষা ইংরাজী প্রণালীতেই সম্পন্ন হইতে থাকিবে । কারণ বীজ- 
গণিতে ও পাটাগণিতে যা” কিছু কারবার তাহা কতগুলি সংখ্যা ও সাঙ্কেতিক 

চিহ্ন লইয়া । জ্যামিতিতেও সাক্ষেতিক চিহ্বেরই প্রাধান্ত ৷ সুতরাং উহা- 

'দিগকে 1, %, 8 এবং 4&, 7, 0 প্রভৃতি আকারে উপস্থিত করার অর্থ গণিতে 

ইংরাজী ভাষাকেই শিক্ষার বাহনরূপে স্বীকার করিয়া লওয়া--বঙ্গভাষাকে 
নহে। এই সহজ কথাটা নিয়ম গ্রণেতারা উপলদ্ধি করিতে পারেন নাই, ইহা 

বিন্বয়ের বিষয় সন্দেহ নাই | ধাহার! বঙ্গভাষার প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন তীহারা 

এই নকল কৃত্রিম নিয়ম কখনই অনুমোদন করিতে পারেন না। 
পরিশেষে বক্তব্য এই যে, বঙ্গভাষাকে আরও সজীব ও প্ররূতপক্ষে 

সমৃদ্ধিশালিনী করিবার জন্ত হাতে এখনও যথেষ্ট কাজ রহিয়াছে । বিজ্ঞান ও 
দর্শনের ক্ষেত্রে বঙ্গভাষার দৈগ্ত রহিয়াই যাইতেছে । ইহা! দূর করিতে হইলে 

প্রয়োজন শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের অঞ্ডিত জ্ঞান প্রচলিত বঙ্গভাষার সাহায্যে 
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প্রকাশ করা; নতুবা স্থুল ও কলেজের বাহিরে তাহাদের রচিত পুস্তকের পাঠক 
জুটিবে না, শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে প্রীতির বন্ধনও স্থাপিত হইবে 

না। দ্বিত্ববর্জনে বা বাঙ্গালাভাষায় কতকগুলি ইংরাজী অক্ষরের প্রবর্তনে 
উক্ত উদ্দেস্ট সিদ্ধ হইবে না। অনাবশ্তক বোধে সিদ্ধিদাতার শুও কাটিয়া 
ফেলা অথবা অত্যাবস্তটক বোধে টাকের উপর চুল বসাইয়! দেওয়া সহজ কাজ 
কিন্ত উদ্বীতে মৃত্তি সজীব হইয়া ওঠে না। প্রাণপ্রতিষ্ট। ভিন্ন কাজ, 
এবং সাধগ্সা-সাপেক্ষ । আপনি তৃক্তভোগী, স্থৃতরাং অধিক লেখা বাহুল্য; 
তবে এদিবুকার বিশৃঙ্খলার প্রতিও কিঞ্চিৎ মনোযোগী হইবেন, অনুরোধ 
করিতেছি? ইতি  ভবদীয় 

র্থরেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 

( লেখকের পত্র ) 

কলিকাতা 

২১শে শ্রাবণ, ১৩৪৪ 

রদধাম্পদেযু, 

আপনার চিঠিখানি পাইয়া খুবই আনন্দিত হইলাম; ততোধিক 
আনন্দিত হইলাম বাঙ্গাল! ভাষার এতিহের ধার! বজায় রাখিবার জন্ত আমার 
এই সামান্ত চেষ্টা আপনার ন্তায় চিন্তাশীল লেখকের সমর্থনলাভ করিয়াছে 

দেখিয়া। বাস্তবিকই, এবিষয়ে আপনার এবং আরও অনেকের সমর্থনে 

আমি খুবই উৎসাহিত বোধ করিতেছি। সত্যই আমার মনে হয়, এই 
ব্যাপারে বাঙ্গালার শিক্ষিত সাধারণের জনমত সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়া 

উচিত। জনমত যদি জাগরিত হয়, তাহা হইলেই অবিষৃশ্তকারিতা এবং 
হঠকারিতা-প্রন্ছুত এই সব প্রচেষ্টা দমিত হইয়া! প্রকৃত সংস্কারের পথ উম্মুক্ত 

হইতে পারে। 
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গণিত-পুস্তকে ইংরাজী অক্ষর ও চিহ্ন ব্যবহারের বিসদৃশতার কথা 
'আপনি উল্লেখ করিয়াছেন। আপনার স্মরণ থাকিতে পারে যে সেবিষয়ে 
পরিবর্তন সঙ্ঘটন করাইতে আমায় কতখানি খাটিতে হইয়াছিল, তাহার 

কথা সংক্ষেপে আমি আপনাকে বলিয়াছিলাম। তবুও বিশ্ববিদ্যালয় 
পরিভাষা-কমিটির কর্তাদের একগু'য়েমির ফলে মম্পূর্ণ কৃতকার্ধ্য হই নাই, 
বিকল্পে বাঙ্গালা অক্ষর ও চিহ্নাদির বাবহারে সম্মত করাইতে পারিয়াছি মাত্র; 
অর্থাৎ দুই-ই চলিবে-_1 টাকা £ আনা 6 পাইও চলিবে এবং টাকা ১/৬ 

পাইও চলিবে; ত্রিতৃজ 4 7 0-ও চলিবে এবং ত্রিভুজ ক খ গ-ও চলিবে। 

ঘাহা হউক, যথালাভ-_সর্বনাশে সমূতপন্নে অর্ধং ত্জতি পণ্ডতিতঃ। 
আসল কথা আমার মনে হয় কি জানেন? সংস্কারের নামে যে সমস্ত 

কাণ্তকারখানা আঙ্কাল হইতেছে, ইহার পশ্চাতে কোন গভীর চিন্তা 
কোন দায়িত্ৃজ্ঞান, ভাষার অতীত কিংবা ভবিষ্যতের প্রতি কোন মমত্ববোধের 

পরিচয় পাওয়া যায় না। কবিবর ৬গদ্বিজেন্্লাল যে বলিয়া! গরিয়াছিলেন 

“একটা নতুন কিছু করো”-_সেই 02826 যেন এই সব “সংস্কারক”-দিগকে 
পাইয়া বদিয়াছে-_ যাহার যাহা ইচ্ছ। তাহাই করিতেছে--এবং কৰি 
শেক্স্পীয়রের ভাষায়, “3765890 270 07191116016 ৪00১০01165৮ হইয়া শুধু 

“জোরের জোরে” তাহা চালাইবার চেষ্টা করিতেছে । আমার ত ইহাই 

1800818--জানি না, এবিষয়ে আপনার কি ধারণা । আশা করি কুশলে 

আছেন। নমস্কার জানিবেন। ইতি 

শুভামধ্যাযী 

শ্রীদেবপ্রসাণ ঘোষ 
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| ( ৬যতীন্দ্রমোহন সিংহের পত্র ) 

শ্শ্বীদু্গা ফরিদপুর 

শরণম ২৩৯৩৬ 

্দ্ধাম্পদেষু, 

নমস্কারপূর্ববক বিনীত নিবেদন-_ 

মহাশয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় নাই, বাণান-সমস্যা ও সাধুভাষাসম্বন্ধে 

কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আপনার ষে নকল পত্র ব্যবহার হইয়াছিল, 
তাহা “মাসিক বস্থুমতী”তে পাঠ করিয়া, “বস্থমতী*র সম্পাদক সতীশ 
বাবুর নিকট হইতে আপনার ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া এই পত্র লিখিতেছি। 

ইতিপূর্ব্বে আপনি র'চির সাহিত্য-সম্মিলনীতে ও চন্দননগর বঙ্গ-সাহিত্য 
সম্মিলনীতে ষে সকল প্রবন্ধ পড়িয়াছিলেন, তাহারও কিছু কিছু সংবাদ 
খবরের কাগজে দেখিয়াছিলাম, কিন্তু সে সকল প্রবন্ধ পাঠ করা হয় নাই। 



১৯২ বাঙ্গাল! ভাষা! ও বাপান 

আমিও দীর্ঘকাল যাবৎ এই সকল বিষয় লইয়৷ আলোচনা করিয়াছিলাম, 

সুতরাং এ সকল বিষয়ে ষিনি লেখেন তাহা৷ পড়িবার কৌতুহল আমার 
যথেষ্ট আছে। আর প্রথমেই আপনাকে বলিয়া রাখি, আমিও এসকল 
বিষয়ে আপনার সহিত সম্পূর্ণ একমতাবলম্বী । বোধ হয় ২* বৎসর পুর্বে, 

্রযুক্ত পি. এন. চৌধুরী “সবুজ পত্র” বাহির করিয়া যখন কলিকাতার বথ্য 
ভাষা সাহিত্যে চালাইতে আরম্ভ করিলেন, তখন হইতেই আমি তাহার 
প্রতিবাদ করিতে আরম্ভ করি। আমার সেই সকল প্রবন্ধ “নারায়ণ” 
মাসিক পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল। পরে ৬মপিলাল গঙ্গোপাধ্যায়-সম্পাদিত 

“ভারতী”-তেও যখন সেই চলতি ভাষ৷ সাহিত্য-সমাটের হুকুম বলিয়া 
চালাইবার চেষ্টা! হয়, তখন আমি তাহারও প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। যখন 

উভয় পক্ষের বাদপ্রতিবাদ ঘোরতর হইয়া উঠিল, তখন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ 
একটা “রফা” করিবার অভিপ্রায়ে একট! প্রবন্ধ লেখেন, তাহা উক্ত 

“ভারতী”-তে বাহির হয়। আমি তাহার সেই “রায়”-এর সমালোচন। করিয়া 

একটা প্রবন্ধ লিখি। তাহা আমার “তোড়া” পুস্তকে “একটা মোকদ্দমার 

রায়”-নামক প্রবন্ধে দেখিতে পাইবেন । আমি আমার দুইখানা ক্ষুপ্্ পুম্তক 

“তোড়া” ও “সাহিত্যের স্বাস্থারক্ষা”» আপনাকে উপহারস্বরূপ পাঠাইলাম; 

অস্থুগ্রহপূর্ববক পাঠ করিয়া দেখিবেন। 
প্রায় ৩* বৎসর পূর্ববে যখন রবীন্দ্রনাথ শব্দের উচ্চারণান্ুলারে বাণার্ন 

চালাইবার অভিপ্রায়ে প্রথম “বাঙ্গালা”-কে “বাংলা” আকার প্রদান করেন, 
আমি তাহার প্রতিবাদ করিয়া একটি প্রবন্ধ লিখিয়া ঢাকার মনীষী 

৬কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের নবপর্ধায়ের “বান্ধব পত্রিকা”-তে ছাপিতে 

পাঠাইয়াছিলাম। তিনি অতি আদরের মহিত._আমার সেই প্রবন্ধাটিকে 
তাহার পত্রিকার প্রথম স্থানে ছাপিয়াছিলেন। সেই অবধি আমি সাহিত্য- 

সম্রাটের এই হুকুমের বিদ্রোহাচরণ করিয়া আসিতেছি। আপনার চিঠিগুলি 
পাঠ করিয়া বুঝিলাম, আপনি এবিষয়ে আমার একম্ভাবলম্বী। 



পঞ্রালোচন। ১৪৯৩, 

বধ্য ডাষ! যে লিখিত ভাষার অনুরূপ হইতে পারে না, হওয়া যুক্তিসঙ্গতও 
নহে, এ কথা আপনি অনেক ভাষার নজির তুলিয়৷ প্রতিপন্ন করিয়াছেন । 

আমার বিষ্তা অতি সাম তবে সহজ জ্ঞান হইতে আমি আমার মত 
প্রতিপর করিয়াছি । 

_ সাধুভাষার “করিতে, করিতেছিলাম, করিয়াছি,” ইত্যাদি ক্রিয়াপদ যে 
ফোর্ট উইলিয়ামের গোরাদিগের পণ্ডিতগণ কর্তৃক স্থষ্ট নহে, প্রাচীন কাল 
হইতে বাঙ্গাল! ভাষায় চলিয়া আসিতেছে, ইহা আপনি অনেকানেক প্রমাণ 

উদ্ধত করিয়া দেখাইয়াছেন। বহু-আকারবিশিষ্ট কলিকাতা অঞ্চলের 
“করনুম”, “খেলুম”” ইত্যাদি কথ্য ভাষা সাহিত্যে চালাইতে ঘাইয়৷ এখন নান! 
বিভ্রাটের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা! সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন। সেই 
বিশৃঙ্ঘলত1 নিবারণ করিবার জন্য বিশ্ববিষ্ালয়ের বাণান-কমিটির স্থ্টি। 

কিন্তু কর্তাদের আগেই বুঝা উচিত ছিল, “ণু? 5০৪ ৪০ 006 203, 
০0. দা1]] 1981) 61১9 1))]]11)0.৮ 

সংস্কৃত শব ব্যবহার করিতে হইলে যে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম মান! 

আবশ্যক, এ কপ অনেক বড় বড় লেখকই স্বীকার করেন না। ৬কালীপ্রসন্ 
ঘোষ মহাশয়ের এদিকে খুব তীক্ষ দৃষ্টি ছিল। তিনি অনেক পরিশ্রম 
করিয়া ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন তাহার বাড়ীতে তাহার পাঠাগারে 

তিনি যেখানে বসিতেন, তাহার চারিপাশে নানাপ্রকার ব্যাকরণ সঙ্জিত 

থাকিত। তিনি যেন ব্যাকরণের সিংহাসনে বসিয়া থাকিতেন। তিনি 

এক দিন আমাকে বলিয়াছিলেন, “দেখুন, অনেক বড় লেখক 'গাহ, ধাতুর 
অর্থ জানেন না । তাহারা লেখেন 'গাহ রে তাহার নাম'। কিন্তু 'গাহ, 

ধাতুর অর্থ অবগাহন করা, আবার “গৈ” ধাতুর অর্থ গান করা। গাও রে 

তাহার নাম, ইহাই শুদ্ধ প্রয়োগ ।” “চলস্তিকা” অভিধানে দেখিলাম 
বড় লেখকদের খাতিরে, “গাহ, শব্দের অর্থেও পগান করা” লেখা 
হয়াছে। 

১৩ 



৯৯৪ বাঙ্গালা ভাষ। ও বাণান 

আর একট! শৰের প্রয়োগ সঙ্থদ্ধে আপনাকে জানাইতেছি, লে বিষয়ে 
আমারও সন্দেহ আছে। “উপলক্ষ” শুদ্ধ, না “উপলক্ষ্য” শুদ্ধ? রবীন্দ্রনাথ 

*উপলক্ষা” লেখেন। 

“সাহিতোর স্বাস্থ্যরক্ষা” পুস্তকখানি াহিষঠ হইলে আমাকে চারিদিক 
হইতে অনেক আক্রমণ লহ্ব করিতে হুইয়াছিল--এমন কি কেহ কেহ 
আমার নাম দিয়াছিলেন,। 45801697য  [10899060 01 9200%11 

116678697৩৮ | কিন্তু এখন দেখিতেছি, সাহিত্য-সমাট হইতে আরম্ত করিয়া 
প্রায় নকলেই আমার মতাবলম্বী হইয়া অতি-আধুনিক সাহিত্যের নিন্দা 
করিতেছেন। আপনি এ বিষয়ে কি লিখিয়াছেন, যদি ছাপা হইয়া থাকে, 
তবে অনুগ্রহপূর্ববক পাঠাইবেন । 

আমার শরীর অন্থস্থ। আজ এই পর্যাস্ত। আশা করি আপনি 

কুশলে আছেন। ইতি 
বিনীত 

শ্রীযতীন্রমোহন সিংহ 

পুঃ। “সম্মিলনী” হইবে, না “সম্মেলনী” হইবে? 

( লেখকের পত্র) 
কলিকাতা 

| ১৫ই আশ্বিন, ১৩৪৪ 

শ্রন্ধাম্পদেযূ, 

আপনার পত্রখানি এবং আপনার উপহৃত বই দুইখানি পাইয়৷ অতান্ত 
আনন্দিত হইলাম । আপনি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানিবেন । আপনার 

টায় প্রবীণ, সাহিত্যসেবী এবং লন্বপ্রতিষ্ঠ লেখক ও উঁপন্তা্িকের নিকট 

হইতে বাঙ্গালা ভাষা ও বাণানের বিশুদ্ধিরক্ষা সম্বন্ধে আমার এই যৎসামাগ্ 
প্রচেষ্টা যে এতটা সমাদর এবং সহানুভূতি লাভ করিয়াছে, তাহাতে আমি 
বাধ্যবিকই উৎসাহ অঙ্গভব করিতেছি । 



পঞ্জাপোচনা ১৯৫ 

আপনি যে এই সমস্ত বিষয়ে এবং সাহিত্যের শালীনতা রক্ষাক্ে 

বনৃকাল ধরিয়! অক্লান্ত ভাবে চেষ্টা করিতেছেন, তাহা! আমার মোটেই অজানা 
নাই--তথাপি আপনি যখনু স্মেহভরে আপনার বই ছুইথানি আমাকে 
উপহার দিয়াছেন তখন আমি পুনরায় ভাল করিয়া উহা! পড়িব। ছেলে- 

বেলায় পঠদ্দশায় আপনার “উড়িস্যার চিত্র” দেখিয়াছি এবং উপভোগ 

করিয়াছি, আপনার “ঞ্ুবতারা”-র জ্যোতির্শয়ী ছ্যুতিতে চমৎকৃত হ্ইয়াছি, 
আপনার “অন্ুপমা”-র চরিজ্রচিত্ণ আলোচনা করিয়াছি ; সৃতরাং বাঙ্গাল! 

সাহিত্যে আপনার দানের পরিমাণ কতটা, সে সম্বদ্ধে__-আধুনিক তরুণ-মহলে 
ভ্রানের কিঞ্চিৎ অভাব থাকিলেও-_আমার অতি স্থম্প্ জ্ঞানই রহিয়াছে । 

আপনি আমার সভক্তি প্রণাম গ্রহণ করিবেন। 

দুই একটি বাঙ্গালা শব্দের বাণান সম্বন্ধে আপনি ষে জানিতে চাহিয়াছেন, 
তদ্বিয়ে লিখিতেছি । 

“উপলক্ষ”, “উপলক্ষ্য* : প্রকৃতিবাদ অভিধান এবং 8107397-৮711118708 

-এর সংস্কৃত অভিধানে দুইটি রূপই আছে । 1190367-ড11119705-এ একটু 

অর্থভেদ করা হইয়াছে, যেমন,“উপলক্ষ”--01910001010) 018617070591)10% 1 

“উপলক্ষ্য”--69 109 1701)1190 0 013062960001)7 17070110910, 100 

8১19 :ভাগবতপুরাণে “উপলক্ষ্য” পদ পাওয়া যায়)। প্রকৃতিবাদে দুইরূপই 
একস্থলে লিখিয়া বুৎপত্তি কর! হইয়াছে--“উপ” সমীপে “লক্ষা” দ্রষ্টব্য বা! 
উদ্দেন্ট--অবলম্বন, প্রয়োজন, উদ্দেশ্য । প্রকৃতিবাদে যে বুৎপত্তি দেওয়া 

হইয়াছে তাহাতে বুঝা যায় যে, “উপলক্ষ্য”-ই ভাল বাণান ; তবে উপ+-লক্ষ, 
+ প্রত্যয় করিয়া “উপলক্ষ” পদ সাধিত হইবার কোন বাধা নাই। 
প্রয়োগ দেখিতে গেলে বোধ হম সংস্কৃতে “উপলক্ষায”“-এরই বেশী প্রয়োগ, 

এবং বাঙ্গালাতে “উপলক্ষ”-এর বেশী প্রয়োগ । 
“মেলন”, “মিলন”? £ গ্রকৃতিবাদে “সম্মিলন” পদটি শুধু আছে। শব- 

ক্ন্মে “মিলন” রূপটি শুধু আছে-_উদাহরণন্বরূপ জয়দেব হইতে উদ্ধৃত 



১৯৬ বাঙ্গালা ভাষা ও বাণান 

হইয়াছে “তেন কালনিলয়মিলনেন গরলমিব কলয়তি মলয়সমীরমূ” | 0107৩ 
দ11190)8-এ ছুই রূপই দেওয়া আছে, একই অর্থ ; তবে “মিলন” পদটি 

অমরকোষে পাওয়া যায়। স্থৃতরাং উভয়বিধ পদই যে সংস্কতে পাওয়া যায়, 
তাহা নিঃসন্দেহ ; বাঙ্গালাতে “মিলন” “সম্মিলন” এই সব পদই চলতি; শুধু 
সম্প্রতি কিছুকাল ধরিয়া “সম্মেলন”-এর ছাড়াছাড়ি হইতেছে। তবে 
ব্যাকরণের একটু খটকা আছে। অনট্ প্রত্যয়যোগে আগ্য লঘু ম্বরের গুণ 

হুইয়া-_মিল্+অনট্--“মেলন” হইবার কথা, এবং হয়ও; কিন্তু “মিলন” 
হইল কিরূপে? এ বিষয়ে স্থপদ্মব্যাকরণে একটি সুত্র আছে, “কুটাদিত্বমিষ্যতে” 
র্থাৎ মিল্ লিখ. ধাতুতে কুটাদি ধাতুর ন্যায় হইবে, অর্থাৎ গুণ হইবে 
না। এই মতানুসারে কিন্তু শুধু যে “মিলন” “লিখন” হয় তাহা নহে, “মেলন” 

“লেখন” হয় না; কিন্ত পাণিনিতে একস্থলে আছে “শকুনিযু আলেখনে”, 
স্তরাং পাণিনিমতে “লেখন” পদ সিদ্ধ; তদ্রপ “ম্লেন” পদও সিদ্ধ। 

কাজেই মোট দীড়াইল এই যে, “মিলন” “মেলন” উভয় পদই ব্যাকরণসিদ্ধ 
এবং প্রয়োগনিদ্ধ ত বটেই । 

আমার লেখার বিষয় আপনি জানিতে চাহিয়াছেন। আমার রাচির " 

বন্ৃতাটি সংক্ষিপ্ত আকারে ফাল্গুনের “মাসিক বহ্মতী”-তে প্রকাশিত 

হইয়াছিল; চন্দননগরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনীতে এবং বাগেরহাটে 
অধ্যাপক-সঙ্ঘের অধিবেশনে আমি মুখে বলিয়াছিলাম, লিখিত বক্তৃতা দিই 
নাই । আমি আপনাকে রাচির বন্তৃতার একথানি 791000৮০০70 এবং 

মতগ্রণীত “হিন্দু কোন্ পথে ?” নামক পুম্তকখানি পাঠাইতেছি। “বাঙ্গালা 
বাণান”-বিষয়ক আমার প্রবন্ধ জযোষ্ঠের “প্রবাসী”-তে প্রকাশিত হইয়াছে । 

আপনি আমার নশ্রদ্ধ নমস্কার জানিবেন। আপনার সর্ববাঙ্গীণ কুশল 
প্রার্থনা করি। ইতি প্রণত 

শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ 



পঞালোচনা ১৯৩ 

( ৬যতীন্দ্রমোহন লিংহের পত্র ) 

শীশ্রদ্র্গ বাউষখালী 

শরণম জিলা ফরিদপুর 
১৯শে আশ্বিন, ১৩৪৪ 

শ্রদ্ধাস্পদেষু, 
আপনার আন্তরিক ন্লেহ্পূর্ণ পত্র পাইয়৷ অত্যস্ত আপ্যায়িত হইলাম। 

আমি আপনার চেয়ে বয়সে বড়, সে জন্য আমাকে প্রণাম করিতে পারেন। 

কিন্তু “গুণাঃ পৃজাস্থানং গুণিষু, ন চ লিঙ্গং ন চ বয়:”--সে জন্ত আপনিও 

আমার নমশ্ত। আপনি এক জন বনহুভাষাবিৎ পণ্ডিত, ব্যাকরণ ও 

শবশান্ত্রে অসাধারণ বুৎ্পত্তি লাভ করিয়াছেন, সেজন্য আপনি আমাদের 

অশেষ শ্রদ্ধার পাত্র । আপনি বর্তমান সাহিত্য-সমাটের খামখেয়ালীর বিরুদ্ধে 

লেখনী চালনা করিয়া যে সংসাহসের পরিচয় দিয়াছেন, সেজন্ত আপনি 

আপনি আমাদের ধন্তবাদের পাত্র । রবীন্দ্রনাথের পৃষ্ঠপোষকতায় সাহিত্যে 
সাধুভাষার পরিবর্তে কলিকাতার কথোপকথনের ভাষার প্রবর্তন এবং 

উচ্চারণান্ন্ষায়ী বর্ণবিস্যাস, এই দুইটি অনাচারের বিরুদ্ধে আপনি যে 

বাতা (807810 ) আরম্ত করিয়াছেন, আমি প্রার্থনা করি, আপনার 
সেই ০৪011)%100 জয়যুক্ত হউক । আশা করি, অনেক সাহিত্যিকই আপনার 

পক্ষ সমর্থন করিয়া আপনার পার্ে দণ্ডায়মান হইবেন । 

আপনি আমার কয়েকখানি বই পড়িয়া আমার সামান্ত সাহিতা-সেবার 
অতিরিক্ত গ্রশংস1 করিয়াছেন, ধাস্তবিক আমি তাহার যোগ্য নহি। আমি 
এক জন 010-68817)0090 ( “সেকেলে” ) লেখক, বর্তমান সাহিতা-সমাজে 

এখন একরূপ অপরিচিত হইয়া পড়িয়াছি, তবুও আপনি আমাকে মনে 
রাখিয়াছেন জানিয়। আপনার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম। 



১৯৮ বাঙ্গালা ভাষা! ও বাপান 

আমার “তোড়া” পুস্তকে *সাধুভাষা বনাম চল্তি ভাষা” লেখাটি আর 
একবার পড়িয়৷ দেখিবেন, অনুরোধ করি; কারণ উহাতে সাহিত্য-সমাটের 
নিজের অনেক শ্বীকারোক্তি দেখিতে পাইবেন । 

আশা করি, আপনি কুশলে আছেন। আমার শরীর সুস্থ নহে, ১1০০৫ 
[779৪৪০:৩-এ সময় সময় কাতর হইয়া পড়ি। ইতি 

অন্ুরক্ত 

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ। 



শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র তট্টাচাধ্য মহাশয়ের সহিত | 

( রচারুচন্্ ভট্টাচার্যের পঞ্জ ) 

শ্রীহরি আজিমগঞ্ 

জিলা মুশিদাবাদ 

১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭ 

শ্রন্ধাম্পদেষু 

আপনার সহিত আমার সাক্ষাৎ পরিচঘ্ নাই; কিন্তু আনন্দোচ্ছান 

চাপিয়া৷ রাখিতে পারিলাম না বলিয়৷ এই পত্র লিখিতেছি। ইহ! বর্তমান 

সভ্যতা-বিরদ্ধ জানিয়াও লিথিলাম__ক্রটা মার্জনা করিবেন। ব্যাবহারিক 

প্র, তাছাড়। আনন্দ জ্ঞাপন করিতেছি) কাজেই মানলিক 
চাঞ্চল্য উপস্থিত 

হইয়াছে; একারণে হয়ত শিষ্টাচার রক্ষিত হইবেনা', মার্জনা করিব
েন । 

কোন দুর্বল পঙ্গু মাতৃভক্ত ব্যক্তি মাতাকে উচ্ছঙ্খল ভ্রাতাদের হন্ডে 

লািত হইতে দেখিলে যেমন কোন প্র
তীকার করিতে না পারিয়া অস্তরে 

ভীষণ যাতনা ডোগ করিতে থাকে, বঙ্গভাষার উপর অত্যাচার দেখিয়া 



২০৬ বাঙ্গাল! ভাষ৷ ও বাণান 

আমারও সেইরূপ অবস্থা হইয়াছিল । মনে আশঙ্কা হইয়াছিল যে বজভাষা 

বুঝবি আর রক্ষা পায়না, যত শিক্ষিতাভিমানী কুশিক্ষিত মায়ের সম্তানগণ 

মায়ের অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত না করিয়া ছাড়িবেনা। কিন্তু গত আযাঢ় মাসের 

“বহ্ুমতী”-তে রবিবাবুর সহিত আপনার পত্রালাপের বিষয় পড়িয়া অত্যন্ত 
আনন্দিত হইয়াছি, এবং আশাদিতও হইয়াছি যে অপর এক শক্তিশানী 
ভ্রাতা ষখন মাতাকে রক্ষা করিবার জন্য আত্মনিয়োগ করিয়াছেন তখন মাতা 

রক্ষা পাইবেনই | 

থুব সম্ভব আপনি আমার চেয়ে বয়:কনিষ্ঠ, কিন্তু জ্ঞানবুদ্ধ। কেবল 
মাজ্জ বয়সের দাবীতে আপনাকে আমি সর্ববান্তঃকরণে আশীর্বাদ করিতেছি 

যেন আপনি স্ুস্থদেহে পরমশাস্তিতে দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া মায়ের 

সেবায় আপনার জীবনের অধিকাংশ নিয়োগ করিতে পারেন। 

বাঙ্গালা ভাষা বিশেষতঃ বাণান সম্বন্ধে আপনার যে পত্রগুলি “বস্থমতী”-তে 

প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার উপর আমার আর বলিবার কিছু নাই। 

তবে গত আধাঢ় মাসের “শনিবারের চিঠি”-র ৪২৩ ও ৪২৪ পৃষ্ঠায় আপনার 

দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি ।* উহাতে রবিবাবুর বাণান ও উচ্চারণ সমন্ধে যে 
ওঠ উনি ০১ ৯০ শা আজ ৯ ৬৮-০০-৮৮০০ পাপী 4: ৭ ০ পপ পপ পান ও ০ আশ তা পপ পপ ৪-এ আত ০ অপ ৬০০০ ০৭ শপ পাপ ৯৯০ ১১ ৯ পপ জপ 

* “রবীআ্রনাথ মাঝে মাঝে নিজের লেখার প্রাফ সংশোধনকালে বাঁংল! বানানের 

অরাজকতায় উত্তেজিত হইয়! ননি! প্রতিজ্ঞা করিয়া বসেন। আধাট়ের 'প্রবাসী?"তে 

“বানান-বিধি' নামক প্রবন্ধে তিনি এই ধরণের একটি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, 
“আপাতত জানিয়ে রাখছি কেবল পদ্যে নয়, গছ্যেও আমি উচ্চারণ অনুগত করে 

কোনো। কখনো, যখনি, তখনি লিখব 1, 

'এই প্রবন্ধে তিনি উচ্চারপ-গত বানানের পক্ষে ভীষণভাবে ওকালতী করিয়াছেন, 
এবং এই কার্যে সফলতা লাভ করিবার জন্ত বাংলার “সাধারণ মেয়েদের শরণাপন্ন 

হইয়াছেন । উচ্চারণের সঙ্গে সামঞ্ন্য রাখিয়া! বাংলা বানান হয় না বলিয়া বাংলা 

'সাধুক্তাযাকে তিনি 40181)01)986) বলিয়াছেন । কিন্তু নিজের প্রবন্কটি তিনি 'অসাধু 

ভাবা;-় লিখিয়াও 1)01)6965 দেখাইতে পারেন নাই--উচ্চারপের সঙ্গে বানানের 

সাদঞ্জন্ লাই । যেমন, 
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আলোচনা হইয়াছে, আমি তাহাতে সায় দিয়া আপনাকে অন্গরোধ 
করিতেছি যে, কবিবর তাহার নিজেরই লিখিত কোন অংশ 1)0798টয রক্ষা 

করিয়া কিক্ধূপে আবৃত্তি করেন এবং উচ্চারণ অনুগত করিয়া কিরূপে 
তাহার নিজের উক্তি বাণান করিয়! লিখেন, তাহা প্রকাশ করিবার জন্ত 
তাহাকে একবার অস্ুরোধ করুন। তিনি উচ্চারণ অন্নগত বাণান 

করিবার জন্য “যখনই” “তখনই”-কে প্যধনি” “তখনি” লিখিতেছেন ; 
অথচ রেফের পর বর্ণের দ্বিত্কে (যাহ! ব্যাকরণসঙ্গত ও চিরপ্রচলিত ) 

বিসর্জন দিবার জন্য কোমর বাধিয়া লাগিয়াছেন। রেফের পর বর্ণািত্ব 

না হইলে, উচ্চারণ অস্ুগত হইবেনা। তিনি যে কোন, পথাবলম্বী, তাহা! 
গুলবুদ্ধিতে বুঝিয়। উঠা দায়। 

তাছাড়া, তিনি “স্থজন” “ইতিমধ্যে” ইত্যাদি যে সমস্ত তুল শব্ধ চলিত 

হইয়া গিয়াছে তাহা চালাইবার পক্ষপাতী, অথচ যে সমস্ত ব্যাকরণসঙ্গত শব্দ 
৯৬ শা পপ ০ পাপন পপ তত এপ ত পতিত পাত কাশি শি ১ প্পিিত৩ শীত তপতি শী ৩ পতাশীগ পাপী পতল পপ ৮০০ পাট ৮৯৩ ৭০ সটগপলাস্ি শ শিত ০ শপপ্পাপপী সালা শি পপ পপ লাকা শি পন শপ সাপ পপ প 

“মাঝ শব্দটাও এই জাতের, বলি মাঝধানে, মাঝদরিয়া, এ হোলো সমাস। আর 
বলি মাঝ থেকে...অধিকাংশ গ্থলে--মনে পড়ছে-""অক্ষরের হসস্ত বাংলা--'মিলিয়ে 
রাঁখব''.কেন.*-অনুসরণ করে:**কতৃ পক্ষেরা...এমন চিঠি পাই যাতে লেখক শনিবার*** 
লক্ষণ প্রকাশ**? | 

“প্রোবাসী'-র্ 'বানান্-বিধি? প্রোবোদ্ধে রোবীন্ত্রনাথের লেখা উচিৎ ছিলে! £ 

“মাঝ শব্দোটাও এই জাতের, বোলি মাঝখানে, মাঝ দোরিয়া, এ হোলো সমাস্, 
আর বোলি মাঝ থেকে '"'ওধিকাংশে! হ্থলে'"'মোনে পোড় চে-**ওক্ষোরের- হসোস্তো বাংলা, 

'"মিলিয়ে রাকবো.ক্যানে1-'অনুসরোগ, কোরে--'কোতৃ পোক্ষেরা-*'ফ্যামোন্ চিটি পাই 

যাতে লেখোক্ শোনিবার্.*'লোক্ষোণ, প্রোকাশ.***? ? 

এবোং স্ঠাহার্ উপরোক্কো প্রোতিজ্জাটি এইরূপ. হওঅ! উচিৎ ছিলো £ 

'আপাততে। জানিয়ে রাকচি কেবোল পোদে নয়, গোদ্দেও উচ্চারোণ, ওনুগতো কোরে 
কোনো, কখোনো, ষখোনি, তখোনি লিকৃবে 1? 

পোন্ডিতেরা ইহার, বিচার্ করিবেদ্।” (“শনিবারের চিঠি।” আধাঢ। ১৩৪৪ ।) 



হিতে . বাঙ্গালা! ভাষা ও বাণান 

এতকাল বক্গভাষায় স্থপ্রচলিত হইয়া আসিতেছে সে সকলের বিরোধী । 

তীহার এই আজগুবি খেয়ালের কারণ যে কি, তাহা তিনিই জানেন। 

এই খেয়ালের অন্ুমোদনকারীও অনেক । আমার মনে হয় ইংরাজী 

ভাষায় সুশিক্ষিত যে সকল বাঙ্গালী ভ্রাতা! বাঙ্গালা ভাষা কিছুমাত্র শিক্ষা 

না করিয়াই পর্ডিতন্মন্ত হইবার উতৎ্কট আকাঙ্রা পোষণ করেন, তাহারই 

এ প্রকার স্বেচ্ছাচারিতার পক্ষপাতী । কিন্ধ তাহারা ভাবিয়া দেখিতেছেন 

মা ষে এ স্বেচ্ছাচারিতা ভাষার মধ্যে প্রবেশ করিলে, বাঙ্গালা ভাষা 

বছরুপিণী হইয়া পড়িবে। কবি অনেক প্রকার হইতে পারে, কিন্ত 

সাহিত্যের ডাষার একটা 8/%00%10 থাকা বাঞ্ছনীয় । 

মুপিদাবাদ জেলার কোন কোন অঞ্চলের নিষ়শ্রেণীর অশিক্ষিত লোকেরা 
নিজেদের ভাষায় গান রচনা করিয়! “আলকাপের দলে” গাহিম়া থাকে। 

দৃষ্টাস্ত, “চোত্যা বধের পোলু পুস্তা ঘোট লো বিষুম দায়রে । মগোর্যা 

মন্তান্যা পুঁকা ডালা বেছ্যা যায়রে” ; “ঠাকুরাইন চট্কোইরা দ্যাও 

বিষ্ভায় কোইর! প্যাথ লা কোরোনা,..***-*১৮০* ছেড়া যাবোনা 

“আবার দেখেছিস 2%৬১৪৪৩৪৬৪ হাতের পাইনা বাড়িম়য। তুমার জান থুবোন৷ রঃ 

ইত্যাদি 
নদীয়া জেলায় শীকারপুর অঞ্চলের মুসলমানদিগের কথ্য ভাষার একটা 

দৃষ্টান্ত : ““হি'ছুর গরের যে মাংস, খাইক্যা পক্ষে মন্দ লয়, কিন্তো গী-_ঈ 
দিয়া বড়ে ত্যাল পিচ টা করে” । 

যদি এইবপ ভাষাকে সাহিত্যের ভাষায় স্থান দেওয়া যায় তাহা হইলে এক 

এক জেলায় ৮১* প্রকারে বাঙ্গাল! ভাষাকে রূপধারণ করিতে হইবে | যদি 

বিশ্বকবি বলিয়া রবিবাবুর খেয়ালী ভাষ! চলে তাহা হইলে উক্ত কবিগণের 

ভাষাই বা চলিবেন! কেন? কথ্য ভাষা! সাহিত্য হইতে পারেনা । ধাহারা 

সাহিত্যিক হইয়াও ইহার সমর্থন করেন, তাহারা কিরূপ সাহিত্যিক, 
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আমি বাঙ্গাল! ভাল জানিনা, কিন্তু তাই বলিয়া বাঙ্গালা ভাষাকে লইয়া 
কেহ ফুটবলের মত ক্রীড়নক করিয়া ক্রীড়া করে তাহাও সহ করিতে পারিনা। 

তবে আমি অক্ষম, ইহা পূর্বেই বলিয়াছি। আপনি মায়ের কৃতী সন্তান । 
ভগবান আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন 1... 

আশা করি সর্ববাশীণ কুশলে আছেন। ইতি 
ভবদীয় 

্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য 

( লেখকের পত্র ) 

কলিকাতা 
৭ই আশ্বিন, ১৩৪৪ 

শরদ্ধাম্পদেষু, 
আমার সহিত আপনার সাক্ষাৎ পরিচয় না থাক সত্বেও স্বতঃপ্রণোদিত 

হইয়া আপনি আমাকে ষে সুদীর্ঘ পত্রথানি লিখিয়াছেন তাহা! পাইয়া 
বাস্তবিকই আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। বাঙ্গালা ভাষা! ও বাণান 

বিষয়ে অনাচারের স্থষ্টি করিবার যে একটা বিশ্রী প্রচেষ্টা আজকাল চলিতেছে 

তাহার বিরুদ্ধে আমি ঘষে যৎসামান্ত প্রয়াস করিতেছি, তাহা আপনাদিগের 

্টায় প্রবীণ বঙ্গভাষাহ্ুরাগী ব্যক্তিগণের অনুমোদন ও সমর্থন লাভ করিয়াছে 

জানিয়৷ সত্যই অনেকটা আত্মপ্রসাদ অচ্গভব করিতেছি । আশা করি এই 
ভাবে জনমত উদ্দ্ধ হইলে এই সমস্ত দুশ্চে্টার অচিরেই অবসান ঘটিবে। 

বোধ করি, এতদিনে শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসের “মাসিক বস্থমতী”-তে 

প্রকাশিত পত্্রাবলীও পড়িবার স্থযোগ আপনার হইয়াছে । তদ্ধিষয়ে 
আপনার মতামত জানিতে পারিলে স্থুখী হইব। আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার 

জানিবেন। ইতি 
শুভাকাজজী 

প্রীদেবগ্রসাদ ঘোষ 



ই০৪ . বাঙ্গালা ভাষা ও বাপান 

( শ্রীচারুচন্ত্র ভট্টাচার্যের পত্র ) 
শ্রীহরি আজিমগঞ্জ 

জিলা মুশিদাবাদ 
১৩ই আরখ্িন, ১৩৪৪ 

র্ধাম্পদেষু, 
গত ৮ই আশ্বিন আপনার পত্র পাইয়াছি, তৎপূর্বে শ্রাবণ ও ভাত্র মাসের 

“মাসিক বন্থমতী”-ও পাইয়াছি। বঙ্গীর গভর্ণমেন্টের শিক্ষাবিভাগের ঘোষণ 
ও বিশ্ববিদ্ঠালয়-কমিটির বাণান সম্বন্ধে পীড়াপীড়ি না করার বিষয় অবগত 

হইয়া হাপ ছাড়িয়া বাচিলাম। কবিবরের দরখাস্ত--«“আইন বানাবার 

অধিকার তার্দেরই আছে আইন মানাবার ক্ষমতা ধাদের হাতে; এই কথাটা 

চিন্তা করেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষদের কাছে বানানবিধি পাক! করে দেবার 

জন্ত দরখাত্ত জানিয়েছিলেম”--কমিটি যে মঞ্জুর করিতে পারিলেন না, 

তাহাতে তাহার ক্ষোভ যতই হউক, আমার মনে হয় তীহার অন্বস্তাবকগণ 

বাতীত বঙ্গভাষার প্রতি মমত্ববোধসম্পন্ন ব্যক্কিমাত্রেই আনন্দিত হইয়াছেন । 

আঁবণের “বস্থমতী”-তে প্রকাশিত আপনার দীর্ঘ পত্রে দেখিলাম, আপনি 

কবিবরের প্রতোকটি 7০10৮ অকাট্য যুক্কি দ্বারা খণ্ডন করিয়াছেন । 

পড়িবার সময় মনে হয় যেন যুক্তিগুলি আনন্দের প্রত্রবণ। অপরপক্ষে 

কবিবরের যুক্তিগ্ুলি পড়িয়া ঘনে হয়, যেন তিনি নিজের অগ্তায় জেদ বজায় 

রাখিবার জন্য অপচেষ্টা করিতেছেন । “দায়ী' শবে স্বর-লাঘব “বেপথু বা 
জরাজনিত মনোযোগের দুর্বলতার” জন্যই ঘটিয়াছে স্বীকার করিয়াও অন্থাত্ 

শ্বর-লাঘব সমর্থনের ঘে আয়াস, তাহাতেই তাহার জেদের পরিচয় পাওয়া 

যাইতেছে । কাহার পত্রের একাংশ উদ্ধৃত করিতেছি । * “বশিত্ব” কৃতিত্ব 

প্রভৃতি ইন্-ভাগান্ত শবে যদি তৃস্ব-ইকার প্রয়োগই বিধিসঙ্গত হয় তবে 

দায়িত্ব শবেও ইকার থাটতে পারে বলে আমি অন্থমান করি ।” তাহার 

এই উক্ভির সামান্ত আলোচনা করিলেই আমরা বুঝিতে পারিব যে তিনি 
তাহার অন্তায় জেদ বঙ্গায় রাখিবার জগত কিরূপ মোহপ্রাপ্ত । “বশিন” শব 
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প্রথমার এক বচনে “বনী”, ত্ব-যোগে “বশিত্্” ; প্কৃতিন্” শব প্রথমার এক 
বচনে “কৃতী”, ত্ব-যোগে “রতিত্ব” ; সেইরূপ “দায়িন্” শব প্রথমার একবচনে 
প্দায়ী”, ত্ব-যোগে “্দায়িত্র*। সমস্ত ইন্ভাগাত্ত শব্ষেরই (আমি যতটুকু 
জানি) এইরূপ । ইহাতে “বশিত্ব” ও “কৃতিত্ব”-এর শ্বরলাঘবের আলোচনা 
“্দায়ী”-র স্বরলাঘবের প্রসঙ্গে কিরূপে উঠিতে পারে, বুঝিলামনা। তাহা হইলে 
আমর! এই যুক্তিবলে, হলধর ঘোষ টাকায় পাচ সের দরধি বিক্রয় করে স্থতরাং 
শশধর ঘোষকে টাকায় পাঁচ সের ঘ্বৃত বিক্রয় করাইতে বাধ্য করিতে পারি। 
তাহার মত পণ্ডিত লোকেও ষদি এই প্রকার যুক্তি দেখাইতে সঙ্কুচিত না হয়েন, 

তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা অধিকতর বিস্ময়ের বিষয় আর কি হইতে পারে? 

কবিবর নিজে স্বীকার করিয়াছেন, “অনেকদিন ধরে বানান সম্বন্ধে 

যথেচ্ছাচার নিজেও করেছি অন্যকেও করতে দেখেছি । কিন্তু অপরাধ: 

করবার অবাধ স্বাধীনতাকে অপরাধীও মনে মনে নিন্দা করে, আমিও করে 

এসেছি” এত স্বীকার করিয়াও আবার নৃতন করিয়া কেন'যথেচ্ছাচার 

আরম্ত করিয়াছেন, তাহার কারণ ত বুঝিলাম না । 

শ্রীযুক্ত স্থনীতি বাবুর পিতৃদেব শদ্ধেয় শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয় ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত স্থরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়গণের স্ত।য় সাহিত্য- 

সেবিগণের যে সমর্থন লাভ করিয়াছেন, তাহাতে আনন্দ প্রকাশ না 

করিয়া থাকিতে পারিনা । . আমি নিজে অক্ষম ও অযোগ্য ব্যক্তি, বিশেষতঃ 

সাহিত্যসেবীও নই, তবুও কাঠবিড়ালীর মত যদি কিঞ্চিম্বাত্রও আপনার 

উৎসাহ বদ্ধন করিতে পারি তাহা হইলেই নিজেকে ধন্য মনে করিব । 
যোদ্ধার পিছনে চারণেরও দরকার 1****৮**০ 

৬পুজার অবকাশে কোথায় থাকিবেন, দয়া করিয়া জানাইবেন ৷ 

আপনার সর্ববাঙ্গীণ কুশল কামনা করি। ইতি 

ভবদীয় 
শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য 
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( ৬কুমুদচন্দ্র বিদ্যাবিনোদের পত্র * ) 

(১) 
শ্ররামঃ ভাটপাড়া 

১৭ই আবণ, ১৩৪৪ 

আয়ুন্সন্ ভান, 
তোমাদের দেবগ্রসা্দ বাবুর সাময়িক পত্রাঘাতে কবীন্দ্রের বাঙ্গালা- 

বাণান-সংস্কারে স্বেচ্ছাচার্রিতার ম্পর্ধ৷ কথঞ্চিৎ সন্কৃচিত হইলে ভাষার পক্ষে 

মঙ্গল । তীহার নিঙ্গের ব্যবস্বত কতক অগ্রসিদ্ধ বাণান “জোরের জোরে” 

চালাইবার চেষ্টায় বিশ্ববিষ্যাল়ের স্বন্ধে তিনি ভর করিয়াছেন, এবং প্রসিদ্ধ 

ধপন্তানিককে পো ধরিবার জন্য সহায় করিয়া ছাত্রদিগকে “গীতশবে' সংরুদ্ধ 

ৃতধমগের স্যায়” কেবল পাশ-বদ্ধ করিতে চাহেন। কিন্তু তাহাদের চেষ্টা 

ছাত্রদের পক্ষে ক্ষেমঙ্করী হইবে, না তাহাদের অনুস্থত ব! সংস্কৃত (1) 

বাণান-প্রয়োগে ক্রমশ: ছাত্ররা নিরঙ্কুশ হইয়া উঠিবে, দে দিক্টায় তাহারা 

বোধ হয় তত মনোযোগ দেন নাই । 
রা পপ রা 

* রিপণ কলেজের সংস্কৃতীধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীঘুক্ত জানকীবলভ ভটাচারধা এম্. এ' 

বেদাকতীর্ঘ দহাশয়কে লিখিত। 
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খ্বীকাধ্য যে বাঙ্গাল! ভাষাতে কবীন্দ্রের ভাবের খণ অপরিশোধনীয় 

এবং ওপন্াসিকের নক্মার দানও যথেষ্ট । তবুও আমাদের ক্ষুদ্র ধারণায় 

তাহা যতটা ভোগা, ততটা শিক্ষণীয় নহে। ছাত্রদের পক্ষে কিন্ত ভোগের 

চেয়ে শিক্ষার প্রয়োজ্জনটা বেশী। বিদ্মোল্লায় ভোগলোলুপত। শিক্ষার 
যেন পরিপন্থী বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। তা” যদি হয় কেবল “জোরের জোরে” 

তাহাদের শিক্ষার গতি বিপর্যস্ত কর! পাঁপ বলিয়া! আমরা মনে করি। 

দেবগ্রসাদ বাবুর ছাত্রজীবনে প্রোজ্জল প্রতিভ। তাহার কর্খমজীবনেও 

অগ্নান-গ্ররতিফলিত দেখিয়া আমর। আন্তরিক স্থখী।-....-তাহার অবলম্বিত 

পথ যে চিরাচরিত রীতির অস্ুমোদিত, তাহা সকলেই বিশ্বাস করেন । এই 

শ্লি্ট অথচ অস্ুগ্র প্রতিবাদ জন্য তাহাকে ধন্যবাদ ও আশীর্বাদ জাপন না 

করিয়। পারিলাম না। “দহমিচ্ছামি তদস্ত্ব তে । ইতি 

আশীর্ববাদক 

শ্রকুমুদচন্দ্ শঙ্মা 

(২) 
শ্রীরাম: ভাটপাড়া 

ভাব্র-অমাবন্যা 

'সৌম্যদর্শন ভান্গ, 
গত আষাঢ় ও শ্রাবণের “মাসিক বস্ুমতী”-তে পবাহ্ধাল। ভাষা ও বাণান” 

বেশ উপভোগ্য প্রবন্ধ হইয়। উঠিয়াছে। কেননা পক্ষ-প্রতিপক্ষ উভয়েই বাজ্বয় 
ও মনম্বী। শব্দালঙ্কারের অপূর্ব বিন্যাস-কৌশল, সুম্্ম তর্কজাল-বিস্তারে 

মন্তিক্কের এন্দ্রজালিক ক্রীড়া-_-সাহিত্য হিসাবে বেশ উপভোগ্য 1" 

প্রাকুত-বাঙ্গালার বাণান, উচ্চারণের সঙ্গে মিলাইয়া-_“কাণের সঙ্গে 

কলমের ঘোগ রক্ষা করিয়া”--ঠিক করিলেও প্রাদেশিকতার ধাধার হাত 
এড়াইতে পারা স্থাদক্ষ কোষকারের পক্ষেও খুব সহজ হইবে বলিয়া বোধ 
হয় না। 



২০৮ | বাঙ্গালা ভাষা ও বাণান 

সেকেলে ত্রাঙ্মণ-পণ্ডিত আমর! ত বিদ্রপেরই সামগ্রী । আমরা অনেক 
কথা বে-হুরা শুনি--ঠিক স্থুর ধরিবার মত কাণ হয়ত আমাদের নিষি-য-_ 
ন্তেকজিয়ের সারিধ্য বিধায়। তবুও বক্তার উচ্চারণ ঠিক হইলে-_ৃম্, দীর্ঘ, 
ঝৌক প্রভৃতি দ্বার! অর্থগ্রহে ভ্রম আমাদের অল্লই হয়; উচ্চারণের নেচকাঁ- 
ফেরে “ইন্ত্রশত্রবে স্বাহা” আবৃত্তি করিয়া বুত্রাস্থরের বিরুদ্ধে আহছুতির 

অভিযানে আমাদের ঠকাইবার চেষ্টায় অনেক সাহিত্যিককে কস্ত করিতে হয়। 

আটা, কড়া, মোচা প্রভৃতি তুল্যাকারবিশিষ্ট বিভিন্নার্থ-বোধক শব্দের 
উচ্চারণ ঝৌকের তারতম্যে বুঝিতে হইবে--তাহার জন্ত স্বরলিপি-সমেত 
নৃতন অভিধান নিপ্রয়োজন । এই সহজ জিনিষটার অন্য বিশ্বপর্ডিত-পুঙ্গবদের 

একটা প্রকাণ্ড বৈঠকে গবেষণা তথৈব নিপ্রয়োজন । তবে তাহারা হইতেছেন 
*“বিপক্তি মজ্ঞানগতির্মনন্্ী”ঃ ; তাহাদের সভায় “কচাল্লবিষয়া মতিঃ” ব্রাহ্মণ 
পর্ডিতদের “মৌনং হি শোভনম্”। 

“জরাজনি'ত মনোযোগের দুর্বলতা” রবিবাবুর একটা ভাগ মাত্র। 
অবিরত সাধনায় তাহার স্বভাবতরুণ মস্তিষ্কের ক্ষুরধার তীক্ষতা ও তারুণোর 

লীলাবিলাস লেখনীমুথে আঙ্গও প্রতিভাত। আজও তাহার সেই 
নিঃসম্পকিতা৷ উর্বশীর “কুন্দসুত্র-নগ্নকাস্তিতে ত্রিক্ৃবন যৌবনচঞ্চল, পুরুষের 
বক্ষোমাঝে তথ্টরক্কধারা” আজও তেমনিই নাচে । “সম্ভব হইবে লুপ্ত শারদ 

 চঞ্জিমা, অসম্ভব হ'বে লুপ্ত কবীন্দ্র গরিমা 1” 

এখন বিশ্বপপ্ডিতবাবুরা যুক্তির চেয়ে বিশ্বস্তর (বিশ্বভার 1) ব্যকিত্ের 

চাপে কাবু হইবেন, ন৷ মাষ্টারী ভিন্দিপালের এবং ওকালতীর জব্বর 

জেরার ঘুগপৎ আক্রমণে নিজ্জীব হইবেন দেখিবার বিষয়। “আমরা! শুধু 
ঈাড়ায়ে দেখিবে তফ্ফাতে” । ইতি 

আশীর্ববাদক 
শীকুমূচন্্র শর্মা 
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মধুবাণী 

১৫ই এপ্রিল, ১৯৩৮ 

সবিনয় নিবেদন, 

বাঙ্গাল! বাণান-সমশ্যা সম্পর্কে সম্প্রতি মাসিকে আপনার ও বিশ্বকবির 
মধ্যে যে বাদাস্থবাদ চলিয়াছে তাহা আমি অতি সাবধানতা-সহকারে পাঠ 

করিয়াছি। বহু প্রখ্যাতনাম! পণ্ডিত ও লেখক এবিষয়ে আপন আপন যত 

প্রকীশ করিবার পরও আমার মত সামান্ত লোকের পক্ষে এবিষয়ে আলোচনার 
অধিকার কি, তাহার উত্তরে আমি এই মাত্র বলিতে চাই ষে শিক্ষক হিসাবে 

আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আমি আপনাকে কিছু জানাইতে চাই । 

প্রথমতঃ বাঙ্গাল! ভাষার কোন 56800:0 নাই । কোনটা ভূল 

কোনটা শুদ্ধ তাহা নিশ্চয় করিতে, ছাত্রের! দূরে থাক্, পণ্ডিতেরাও বিশেষ 

১৪ 
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ধোকায় পড়িয়া থাকেন। - তাই আজকাল আর সাহস করিয়া ছাত্রদের 
লিখিত কোন কিছু ভূল বলিয়া কাটিয়া! দেওয়া চলে না। কারণ তখনই 
হয়ত ছাত্র বলিবে যে রবিবাবু বা অন্ত কোন প্রসিদ্ধ আধুনিক লেখক এইরূপ 
প্রয়োগ করিয়াছেন । সুতরাং ৪0৭7৭ আবশ্যক । সংস্কৃত ব্যাকরণকে 

আদর্শ মানিতে হইবে, না! প্রাকৃতকে, সে বিষয়ে আমার কোনটাতেই আপত্তি 
নাই, কিন্তু আদর্শ যথাসম্ভব সর্বজনমান্য হওয়া চাই। “যে সকল বাণান 

বাঙ্গাল! ভাষাতে স্থপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে, অনর্থক তাহার পরিবর্তন 

বাঞ্ছনীয় নহে”-__-আপনার এই অভিমত আমি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। 

যাহা বাঙ্গাল! ভাষাতে স্থপ্রতিষ্ঠিত, তাহা সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে ভুল হইলেও 

অথবা লিখিবার ও লাইনোটাইপে ছাপিবার অস্থ্বিধা হইলেও পরিত্যাগ করা 
উচিত নহে। করিলে, যাহা ১৫1২০ বৎসর পূর্বেও উংরুষ্ট বাঙ্গালা বলি 

গণ্য হইত, আজই তাহা অঠল (০৪০1৮6) হইয়া পড়িবে। পাঠ্যপুস্তকে 
হছাত্রদিগকে যে সকল লেখা পড়িতে হয়, তন্মধ্যে খুব অল্পই অতি- 

আধুনিকদের লেখা । স্থতরাং ছাত্রদের রচনা বস্কিম বাবু বা ভূদেব বাবুর 
অনুমারিণী হইলেই আমাদিগকে তাহার শেষ্ঠতা দিতে হয়। ভাষাতে 

চেষ্টা করিয়া শীঘ্র শীঘ্র পরিবর্তন আনা উচিত নহে, সম্ভবও নহে। কারণ, 

বিশ্ববিগ্তালয় অপেক্ষা শতগুণ প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠানও যদি নিয়ম বাধ্য! 

দেয় তথাপি তাহা সকলে মানিবে না। রাজশক্কি হ্বারাও ইহা সম্ভবপর 

নয়) যদি হইত তবে ইংরাজ্জ প্রভৃতি সুসভ্য জাতির ভাষাতেও শব সকলের 

ধ্বনি ও রূপে এত প্রভেদ থাকিত না । 

বাঙ্গালা ভাষার নিজ্জম্ব কোন ব্যাকরণ নাই । নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ-কত 
ব্যাকরণ ছাড় স্কুলপাঠয একখানাও ব্যাকরণ আমি দেখি নাই যাহাতে 
বাঙ্গালার বৈশিষ্ট্য রক্ষা হইয়াছে । সকলই সংস্কৃত-ব্যাকরণ বলিয়৷ মনে 

হয়। তাহাতে বারৈক, তিলৈক প্রভৃতি শবই শুদ্ধ নির্দেশ করিয়া, 

পাদটীকায় ক্ষুত্রাক্ষরে, “কিন্তু বাঙ্গাল! ভাষায় বারেক, তিলেকের ব্যবহার 
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আছে”, এইবপ লিখিত হয়। ব্যাকরণ লিখিতে গিয়া, কোন্ ভাষার ব্যাকরণ 

লিথিতেছেন গ্রন্থকার তাহাই ভূলিয়। যান! আবার 'অনেক শব্দ আছে যাহা 
পরীক্ষার প্রশ্নপত্রেই ভূল, অন্যত্র শুদ্ধ। 0077506 6116 10110%100 বলিয়! 

ধদি “সক্ষম” শব্দটা দেওয়] যায়, তবে তাহাকে শুদ্ধ করিতে হইবে “ক্ষম”) 
অন্যত্র “সক্ষম”-ই শুদ্ধ। জাগ্রত, সততা প্রভৃতি শবও এ পধ্যায়তুক্ত | 

এইগুলি শুদ্ধ বলিয়া গণ্য করিয়া! লইলে ক্ষতি কি? কিন্তু তাই বলিয়া, 
“চি” বা পপুর্বাহ্ক” চালাইতে হইবে না, কারণ এইগুলি দেখা যায় থে 
অন্পধীগণই ব্যবহার করিয়া থাকেন ; তবে ষে কৃতবিদ্যগণও ব্যবহার করিতে 

আরম্ত করিয়াছেন তাহাই চিন্তার বিষয়। যে ক্ষেত্রে এখনও অধিকাংশ 
লেখক সংস্কতাচুষায়ী শব্দটার ব্যবহার করিতেছেন সে ক্ষেত্রে অনর্থক 

পরিবর্তন অবিধেয়। কেহ এইরূপ কেহ এরূপ লিখিলেই গোলমাল 

বার্ধিবে। বাঙ্গাল৷ সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন হউক বা প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন 

হউক, ইহার শব্দ-সম্পদের জন্য প্রধানত: সংস্কতের নিকট খণী। বিনা 

কারণে সংস্কৃতের অবমাননা করা কখনই কর্তব্য নহে। 

ইংরাজী ভাষাতেও দেখিতে পাই যেখানে লাটিন প্রভৃতি ভাষা হইতে 
শব ধার করা হইয়াছে সেখানে সেই ভাষার মর্ধ্যাদা রক্ষা করা হইয়াছে, এবং 
উচ্চারণ পরিবন্তিত হইলেও যথাসম্ভব মূলানযায়ী বাণান রাখা হুইয়াছে। 
1)8021167 শবটীতে আপাততঃ ৮) অনাবশ্ক মনে হয়, কিন্তু উহা সংস্কৃত 

“ঢুহিত্” আবেম্তার “ছুঘ তর," ফারসী “ছুঘ তর,” গ্রীক “থুগাটের” প্রভৃতি 
শবের সহিত সন্বন্ধ-বিশিষ্ট । ইহার মধ্যে বোধ হয় আবেম্তার “দুঘ তর”-ই 

প্রাচীনতম রূপ এবং ফ্যাংগ্নো-স্যাক্সন ০৪8৮): শব্দটার উচ্চারণ প্রায় তাহাই 

ছিল। এইরূপ ইংরাজী 10৯ শব্দ লাটিন 099 (যাহা হইতে 18007%77 
আসিয়াছে) ও সংস্কৃত জ্ঞা-ধাতুর সহিত সংস্ষিষ্ট। কিন্তু কালক্রমে “কো”-এর 
উচ্চারণ “নো”-তে আসিয়। ঈাড়াইয়াছে । 7931%0-কে উচ্চারণান্যায়ী 

1097৩ বা 798%। লেখ! হয় না। মধ্যের £-টা যে বেকার নহে, [681£78610 



২১২ বাঙ্গাল! ভাষা ও বাণান 

শবেই তাহা ধরা পড়ে। বাঙ্গালাতে আমরা এরূপ “বড়” লিখিয়! "্ড়ো” 

পড়িতে পারি, ও “কি”-র উচ্চারণে আবশ্তক মত “কী” বলিতে পারি। কেবল 

দেখিতে হইবে যে প্রচলিত রীতির উল্লজ্খন না হয়। 

রেফের পর ব্যঞ্চনের হ্বিত্ব বঙ্ন সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়-সমিতি যে নিয়ম 

নিষ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ নিষ্প যোজন বলিয়া মনে করি। সংস্কৃত 

ব্যাকরণান্নসারে এই দ্বিত্ব বৈকল্পিক । আমরা যেরূপ লিখিয়৷ থাকি, তাহ 

ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ নহে। তবে প্রচলিত রীতি উল্লজ্ঘন করিয়! দ্বিত্ব বঙ্জনই 

করিতে হইবে তাহার হেতু কি? আধাঢ় মাসের “বন্থমতী*-তে প্রকাশিত 

রবীন্দ্রনাথের পত্রে ভিনি লিখিয়াছেন, “এখন থেকে কার্তিক, কর্তা প্রভৃতি 

ছুই-ত-ওয়ালা শব্দ থেকে এক “ত” আমরা নিশ্চিন্ত মনে ছেদন করিতে 

পারি।” কিন্তু অতটা নিশ্চিন্ত হইবার অনুমতি বিশ্ববিদ্যালয়-সমিতিও 

দেন নাই। প্কৃত্তিকা” শব হইতে নিষ্পন্ন বলিয়া অস্ততঃ “কার্তিক” 

শবে দুই ত-ই বিহিত করিয়াছেন। এইরূপ, শংকা শাংত, সংস্কৃতে 

অনুমোদিত হইলেও বাধাতামূলক নহে, এবং বাঙ্গালায় একেবারে অচল। 

আশ্চর্যের বিষয় রবীন্নাথ এ পত্রেই “অবিসম্বাদিত” শব্দের ব্যবহার 

করিয়াছেন, যাহা ব্যাকরণ ও বাণান-সমিতি উভয়েরই অননুমোদিত । 

শবগঠনেই ব্যাকরণের পরিসমাপ্তি নহে। বাক্যে শবসকলের যথাযথ 

বিস্তাস বা ৪706%-ও ব্যাকরণের এক প্রধান অঙ্গ । বিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্র 

আমি এপর্যাস্থ যত দেখিয়াছি, প্রায় সকলগুলিতেই ৫011906101)-এর 

08৪৪98০-টী এরূপ যাহাতে দুই চারিষ্টী এমন শব আছে যাহা সংস্কৃত ব্যাক
রণ 

অন্থসারে ভুল । বাকাগঠন (০0086006107)-সন্বন্থীয় ভুল খুব কমহ 

দেখিয়াছি। আধুনিক লেখকগণ ৪69-এর প্রায় কোন নিয়মই মানেন 

না। তাই আজকাল, “এক্রি করে তার ছোট জীবনখানি টেনে এনেছিল দে 

মৃত্যুর কিনারাতে-**-** গোছের রচনা মাসিকে পাইতেছি। ১৩৩৯ মালের 

আখিনের “গ্রবাসী-তে নিয়লিখিত বাক্যটী পাইয়াছিলাম, “ভিতরের কোন 
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অংশ্রে একটুখানি ক্ষতি, নোংরা, কিংব! থুতু ফেলিলে হাজার টাকা দণ্ড 
দিতে হইবে” (৭৭8প:)। বলা বাহুল্য এ বৎসরই ০৪ পরীক্ষায় বাক্যটী 

ছাত্রদ্দগকে শুদ্ধ করিতে ধিয়াছিলাম। বাঙ্গালী বিদ্বান লেখকগণ ইতরাজী 
কাগজে প্রবন্ধা্দি লিখিবার সময় সাবধান হন যাতে কোন তুল ন! থাকে, কিন্তু 

তাহারাই বাঙ্গালা লিখিবার সময় অসাবধানতাপূর্ববক তুল লিখিয়া থাকেন, 
এবং সম্পাদকেরাও নির্বিচারে ছাপিয়া যান । যেন বাঙ্গীলার মা বাপ নাই, 

যেন ইহ! ভাষাই নহে, এবং ইহার শুদ্ধ্যশুদ্ির প্রতি মনোষোগ করারও 

কোন প্রয়োজন নাই । এমন কি বাঙ্গালাতে বেশী ভূল করা যেন অনেকে 

পাণ্ডিত্যের লক্ষণ বলিয্লা মনে করেন । জানি না', বর্তমান বাঙ্গালী লেখকের 

মাতৃভাষাকে কাণে ধরিয়া সোজ! রাজপথ হইতে সরাইয়! আনিয়া কোন্ বিপথ 

গলিতে চালিত করিতেছেন ও তাহার ফল কি হইবে। বঙ্গভাষা শিক্ষার 

বাহন হুইল, ভালই । কিন্ত ভয় হয় যে, ঘে ভাষার নিজের ভিত্তি নাই, 
যাহা গলিত ধাতুর স্তায় কোন নির্দিষ্ট মূর্তি গ্রহণে অসমর্থ, তাহা শিক্ষার 

বাহনরূপে টিকিবে কিন! । 

তারপর দ্বিতীয়তঃ, প্রার্দেশিকতার কথা৷ পূর্বববন্গের অধিবাসিগণের 

ঘোরতর প্রতিবাদ সত্বেও ধীরে ধীরে পশ্চিম বঙ্গের বা কলিকাঁতার ভাষাকেই 

লেখ্য ভাষার আসনে প্রতিষ্ঠিত কর! হইতেছে । পূর্বববঙ্গবাসিগণ তাহাদের 

প্রাদেশিক ভাষাকে লেখ্যভাবা করার দাবী কখনও করেন নাই। তাহার৷ 
চাহিয়াছেন সাধুভাষার এ অধিকার অপ্রতিহত রাখিতে । কিন্তু যেরূপ 
দেখা যায় হিন্ুধশ্শত্যাগী বিংশ্মীরাই হিন্দুর সর্ববাপেক্ষা বড় শত্রু হইয়া ড়া, 
সেইরূপ পশ্চিমবঙ্গের কিজিত (০0169012110 ০00009:90) অনেক পূর্বববঙ্গ- 

বাসী আজকাল এই নবীন বাঙ্গালার প্রধান পাণ্তা হইয়া দাড়াইয়াছেন। ইহার 
কারণ কি? রাজধানীর ভাষা হইলেই তাহা আদর্শ ভাষা বা সাহিত্যিক 
ভাষা হয় না। লগ্ুনের ০০০06 01919০6 অতি নিমশ্রেণীর প্রাদেশিকতা- 

পূর্ণ; নর্দীন্বারল্যাণ্ডের ভাষা তদপেক্ষা অধিক মাজ্জিত ও লেখ্য ভাষার 
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অস্থন্ূপ। পারস্তে তিহারাণের ভাষা আদর্শ নহে, শিরাজের ভাষাই আদর্শ 
কলিকাতার ভাষার এই বেদখল ( 88019৮০০ )-এর দরুণই আজ একই 

“আসিয়াছে” কথার “এসেছে”, “এসেচে”, “এয়েছে” প্রভৃতি নানা মুদ্ছি দেখা 

দিয়াছে । ববীন্ত্রনাথ গছ্যে “এসেচে” “করেচি* লিখেন, পচছ্যে লিখেন না। 
তিনি কবি বলিয়া বোধ করি গগ্যকেই অধিক বিকৃত করিতে চাহেন-_ 

কখনও স্বাধীনতার, কখনও অনভিজ্ঞতার দোহাই দিয়া। যদি সকলেই 
কথ্যরূপকে লেখ্য করিয়া লইত তবে কথা ছিল না। কিন্তু এখনও বহুস্থলে, 
বিশেষতঃ সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় স্তন্তে সাধুভাষা ব্যবস্থত হইতেছে, 

তাহাতেই গোল বাধিয়াছে। 
রাঢ় ও সুক্ষ অঞ্চলের লোকেরা নাকি কথা! বলার সময় মুখ বেশী ফাক 

করেন না, যদি দৈবাৎ আ-কার বাহির হুইয়া পড়ে এই ভয়ে। পূর্ববঙ্গ 
বাসীদের বিরুদ্ধে এইরূপ কোন অভিযোগ নাই। তাহার! নির্ভয়ে আ-কারের 
উচ্চারণ করিতে পারেন । থেতে, যেয়ে, ফিরে, এসেছে প্রভৃতি এ আ-কার- 

ভীতিরই উদ্বাহরণ। তবে ভেত, ডেল, এলু এখনও আবম্ত হয় নাই। 
ভেতো ( ভাতুয়া ), ভেয়ের ( ভাইয়ের ), মেগের ( মাগের ) কিন্ত আরম 
হইয়াছে । এবিষয় ছুইটী নিয়ম দৃষ্ট হয় £ 

(১) ই-কারযুক্ত অক্ষরের পর আ-কারযুক্ত অক্ষর থাকিলে আ-কার- 

স্থলে একার আদেশ হয়; যথা £ মিঠা মিগে, সিধা সিধে, চিড়া চিড়ে, 

পিঠা পিঠে, পিসা পিসে, মিছা মিছে, করিয়া ক'রে, করি না করি নে। 

(২) উ-কারযুক্ত অক্ষরের পর আ-কারযুক্ক অক্ষর থাকিলে আ-কার 

স্থলে ও-কার আদেশ হয়। যথা : জুতা জুতো, গুতা গুতো, গুড়া গুড়ো, 

সুতা সুতো, মূলা মূলো, পোড়ামুখ! পোড়ামুখো, তুলা তুলো, খুড়! খুড়ো। 

বুড়া বুড়ো ।* 
পপর উপ পা ০০৩ বাপ পতন ০৮০৫৯ ৯০ 

% কলিকাতা কথাভাষার ব্যাকরণে আরও কতকগুলি নিয়ম আমি আবিষ্কার 
করিয়াছি । 

বস পি সা পপ আপ লস সস 
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আশ্র্ধ্যের বিষয় যে অনেকে ইতিমধ্যেই এরূপ অনেক শবের পূর্বরূপ 
ভুলিয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। এখানে আমার নিকট যে সকল বাঙ্গালী 
ছাত্র পড়ে তাহারা সকলেই পশ্চিমবঙ্গবানী। তাহাদিগকে সর্ধদ্াই চিড়ে, 
ধনে, সরষে, বিঙ্গে লিখিতে দেখি । জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারি ষে 

তাহার! ইহাদের পূর্বরূপ মোটেই জানে না। এমন কি মূল, কুমড়, 
প্রভৃতিও লিখিতে দেখিয়াছি । শুদ্ধ করিয়া মূলো ও কুমড়ো করা গেল কিন্তু 
ইহারা যে কোন কালে মূলা ও কুমড়া ছিল, ইহা তাহাদের মাথায় ঢোকান 
গেল নাঁ। যদি কাহারও সন্দেহ থাকে ষে মিঠা, চিড়া (হিন্দীতে বোধ হয় 
বলিতে হইবে চূড়া ), জুতা, মূলা প্রভৃতি আসল রূপ নহে, তবে তাহাকে 

বিহার ও উত্র-পশ্চিমাঞ্চল হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরবঙ্গ ও পূর্বববঙ্গে 

চট্টগ্রাম পর্যন্ত পরিভ্রমণ করিতে ও প্রাচীন বাঙ্গালা পুস্তক পড়িতে অনরোধ 
করি। দেখিবেন বর্ধমান রাঢ় ও সুক্ষ ব্যতীত সমুদায় উত্তর-ভারতে এঁ নকল 
রূপই প্রচলিত। হিন্দুস্থানী চাকর “হ্রিয়া” কলিকাতায় আসিয়া “হরে” 

হইয়। গিয়াছে । কলিকাতার “ঠন্ঠনিয়া” (ইংরাজীতে লেখা হয় 11/90- 

01118 ) বাঙ্গালাতে “ঠন ঞনে” হইয়া দাড়াইয়াছে। “বড়িশা* “বড়শে” 

হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গীলার বাহিরের স্থানগুলিরও নিষ্কৃতি নাই। “ঝড়িয়া” 

“ঝড়ে” হইতে চলিয়াছে ; বোধ হয় “পুসা” শীত্রই “পুসো” হইবে । “দুইটা” 
“ছুটে” হইয়াছে; কিস্তু “তিনটা” “তিনটে” (পূর্বনিয়ম ত্রষ্টব্য)। কিন্তু মিলের 

খাতিরে রবীন্দ্রনাথ “সর্ধনাশিয়া” লিখিয়াছেন। যথা, “দেখি সে মুরতি 
সর্বনাশিয়া, কবির পরাণ উঠিল ত্রাসিয়” । আমরা ছেলেবেলায়ও পড়িয়াছি 

যে ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়াপদের রূপ প্রথম পুরুষে “করিবে,” মধ্যম পুরুষে 

“করিবা,” উত্তম পুরুষে “করিব” । কিন্তু মধ্যম পুরুষের আ-কারটী ইকারের 

পরে আসার অপরাধে এ-কারে পরিণত হইয়াছে । আক্স অনেকে তুলিয়াই 
গিয়ছেন ঘে “করিবা”-ই আসল রূপ ছিল এবং পূর্ববঙ্গের অধিবাসীরা 
এখনও পত্রাদিতে তাহাই ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। কৃতিবাস ও 
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কাশীরাম দাস ( ইহারা পূর্বঙ্গনিবাদী নহেন ) ইহাদের কাব্যে এক্সপ ভূরি 
সরি ব্যবহারে প্রমাণিত হইবে যে পূর্বে সমগ্র বঙ্গে ইহাই একমাত্র রূপ ছিল। 

শব্দের এইরূপ বিরুতি থে কেবল তত্তব ও দেশজ শব্দেরই ঘটান হইয়াছে 
তাহা নহে, অনেক তৎসম শবেও চলিতেছে । ইচ্ছে, স্থবিধে, বিশ্বেস, 
পূজো, চূড়ো প্রভৃতিও এখন চৌচাপটে চলিতেছে । শিশুসাহিত্যেই 
€ ছোটদের মাপিক প্রভতিতে ) ইহাদের উপভ্রব বেশী। তাই বিদেশীরা 
অনায়াসে বাঙ্গাল! সাধুভাষ! শিখিতে পারিলেও এই শিশুসাহিত্যে ও তরণ 
সাহিত্যে প্রবেশ লাভ করা তাহাদের পক্ষে নিতাস্ত দুরূহ ব্যাপার । "পূজো 
এসেছে” বুঝিতে পূর্ববঙ্গের শিশুর! গলদৃঘণন্ম হয়। “পূজো” নামক কোন 
জীবের কথা তাহা তাহারা কখনও শুনেও নাই, পাঠাপুস্তকেও পড়ে নাই। 
স্ততিরাং একূপ ব্যবস্থাই সঙ্গত বোধ হয় যে লিখিতে হইবে “পুজা”, তাহা 
আবস্তক মত ভিন্ন ভিন্ন জিলার লোকেরা “পুজা” ঝা “পূজো” পড়িবেন ; 
যেমন একই 1808) শব্দকে উত্তর ইংলগ্ডে লাফ. ও দক্ষিণ ইংলণ্ডে লাফ, 
উচ্চারণ করা হয়; যেমন 21901, 010061 01091 প্রভৃতি শব লগ্নে 

মেয়, আগ! চেয়া রূপে উচ্চারণ করা হয় । তবু বাঙ্গালা ভাষ। ইংরাক্মীর চেয়ে 
অনেক পদস্থ থাকিবে। তবে আমি “ঘোটক” জিথিয়। “ঘোড়া” পড়িতে 
ৰলি না, কারণ “ঘোড়া” শব্দ বাঙ্গালাতে সুপ্রতিষ্ঠিত । 

দেখা যাইতেছে হিন্দুস্তানের * অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের 
ভাষায় শবসকলের বিকার অধিকতর দ্রুতগতিতে ঘটিতেছে বা ঘটান 
হইতেছে। শুধু তাহাই নহে, এমন অনেক শব্দ পশ্চিমবঙ্গের ভাষাতে 

পাওয়া যায়, যাহার অনুরূপ শব্ধ উত্তর-ভারতের অন্য কোন ভাষায় দেখ৷ যায 

না। শিয্ললিখিত তালিকা হইতেই তাহা বুঝা যাইবে : 

* আমি “হিলুপ্তান” লিখিবার পক্ষপাতী ; কারণ “হিপ ও “স্তান” উত্তই ফারসী 
শব | “হিলুস্থান” লিখিলে 1757)710 হইয়া যায় (অবন্ত বাঙ্গালাতে সজোরে, নিত, 
অকাটা প্রন্ৃতি 15900 চলিতেছে)। উদ্দি, হিন্দী, ও ইংরাজীতে “হিনুন্তান 
(70117098552) লিখা হয়। 
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সংস্কৃত মৈথিলী . উত্তরবঙ্গ পূর্ববঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ 

( হ্বারভাঙ্গ! ) ( রঙ্গপুর ) (ঢাকা) (কলিকাতা) 

কঙ্কতিকা কাথ্ী ক'কই চিরুণী 

বদরী বয়ের বড়ই বড়ই কুল 

বধির বহিরা **, বয়র। কালা 

মরিচ মিচ্চাই মরৈচ মরিচ লঙ্কা 

জন্বীর জিরা জন্থুরা জন্থুরা বাতাৰি 

ক্র ৮০০ ৪ চ্কা টক 

ইচা ইচা ইচা চিংড়ি 

এইরূপ হইবার কারণ কি? আমার ত মনে হয় মগধ ও রাট়ে বহুকাল 

অনার্ধয-নিবাস থাকা হেতু অনাধ্য ভাষার প্রভাব তাহাদের উপর পড়িয়াছে। 

সেই সকল অনার্ধ্য-মূলক শব্ই এখন কলিকাতার স্থানমাহাত্তো শ্রেষ্ঠ পদ 

লাভ করিয়াছে । 

আমাদের তৃতীয় অভিযোগ বাঙ্গালা ভাষার সাম্প্রদায়িকতা সম্দ্ধে। 

পূর্ব জানিতাম একই বাঙ্গালা ভাষা বাঙ্গালার হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই 

মাতৃভাষা । আজকাল “মুলমানী বাঙ্গালা” নামটা শুনিয়া মনে বিভীষিকার 

উদয় হয়। কোন কোন মুসলমান বাঙ্গালা ছাড়িয়া একেবারেই উর্দুর 

পক্ষপাতী । তাহা না হইলেও, “অতএব জনাব উক্ত মায় বেরাদারান্ 

আজিজান্ গুলামহেকান্ হাজির হইয়া এই খকছারকে ছরফরাজ করিতে 

মরজি করিবেন, আরজ ইতি,” ইহা! বাঙ্গালা হইল না। অনেক আরবী, 

ফারসী শব্দ বাঙ্গালায় চলিয়া! গিয়াছে। তাহাদিগকে দূর করিয়া “হিন্দু বাঙ্গালা” 

গঠনের পক্ষপাতী আমরা কেহই নহি। সেরূপ হইলে এক সম্প্রদায়তু্জ 

পরীক্ষার্থীর কাগজ অপর সম্প্রদায়তুক্ত পরীক্ষকের হাতে পড়িলে ব্যাপার 

কিরূপ দীড়াইবে? মুসলমান লেখকগণ বাগান দহ্বদ্ধেও যথেচ্ছাচার 



খখ ১৮ বাঙ্গালা ভাষা ও বাপান 

করিতেছেন। তীহার! প্রচলিত বাণান বিরত করিয়া দস্তা-স স্থলে ছ-. 

এর আর্দেশ করিয়াছেন, এবং “ছিরার্জী ছাহেব ছিরাজগঞ্জ ছহরে ছফর 
করিবেন” গোছের বিকট ভাষার প্রবর্তন করিয়াছেন । আরবী ও ফারসী 

ষে সকল অক্ষরের স্থানে বাঙ্গালায় “ছ” চালান হইতেছে তাহা তিনটি-- 

সে, সোয়াদ ও সীন্। তিনটাই ইংরাজীতে ৪ দ্বার এবং হিন্দী ও সাধারণ 
বাঙ্গালায় দস্তয-স দ্বারা ৮508171656০ করা হয়; যথা, সরকার, সলতান। 

মুনলমানগণও ইংরাজী লিখিবার সময় [০017120) বা 2৫001018110 লিখেন 

না, 18180 বা 24108110 লিখেন । তিনটা অক্ষরের মধ্যে সে-এর উচ্চারণ 

সন্বদ্ধে কিছু মতভেদ আছে । কেহ “স” এবং কেহ “থ” উচ্চারণ করেন, যথা 

052080 বা 08790 ; কিন্তু সে-এর ব্যবহার অতি অল্ল। অধিকাংশ 

আরবী শব্ধে ও সমুদায় ফারসী শব্দে সীন্-এরই ব্যবহার । ইহার 

উচ্চারণ ঠিক দস্ত্য স-এর মত। উদ্দুতে সমুদ্র প্রভৃতি সংস্কৃতমূলক শব্দ 
লিখিতে সীন্-এর ব্যবহার দেখিয়াই তাহা! বুঝা যায়। আরবী, ফারসী ও 
উদ্দ,তে কোন অক্ষরের উচ্চারণই যে “ছ” নহে তাহা বুঝা যায় উদ্দ,তে ছোটা, 

পিছে, ছয় প্রভৃতি কিরূপে লেখা হয় তাহা দেখিয়া । যেরূপ 71)119800%, 
70109101001 প্রভৃতি নামে 01) একত্র ব্যবহৃত হইতে দেখিয়া বুঝা যায় 

যে ইংরাজীতে গ্রীক “ফাই” বা! বাঙ্গীলা ফ-এর অন্থরূপ কোন. অক্ষর নাই, 

সেইরূপ উর্দ,তে ছোটা, পিছে প্রভৃতি শবে চে-হে একত্র বাবনৃত হইতে 
দেখিয়া বুঝা যায় ষে উর্দ, প্রভৃতিতে ছ-এর অনুরূপ কোন অক্ষর নাই। 
ইহার উত্তরে অনেকে বলিবেন যে মীন্-এর ইংরাজী ৪ তাহা মানি, কিন্ত 

৪-এর অন্থবূপ বাঙ্গালা অক্ষর নাই। দন্ত্য স-এর পূর্ব উচ্চারণ যাহাই হউক, 
এখন উহ্থা শ-এর স্তায় উচ্চারিত হয় । তবে এ মুসলমান লেখকরাই কেন 

ংগ্রেছ এছোছিয়েশন প্রভৃতি লিখেন না? দস্ত্য স-এর প্ররুত উচ্চারণ কোন 

কোন স্থানে আছে ; ঘথা, স্ব স্থ, অ, স্্। “স্তখত” স্থলে “দছ তখত” আমি 

কাহাকেও এখনও লিধিতে দেখি নাই। যদি সও ছ উভয়ই ভূল হয়, তবে 



পত্রালোচনা ২১৯ 

প্রচলিত রীতি পরিত্যাগ করিয়া “ছকারের ছিছিকারে” বাঙ্গাল! ভাষাকে 
লাঞ্কিত করা কেন? ইহা কি কেবল “মুসলষানী বাঙ্গালা”-র স্বাতন্থ্য রক্ষার 
জন্য? বাঙ্গালী মুসলমানগণ কি মনে করেন তাহারাই সমস্ত আরবী ও ফারসী 

শবের 0086001%70 যে ইহাদিগকে যথেচ্ছ পরিবপ্তিত করিতে পারেন ? 
হিন্দুন্তানী মুসলমানকে “ছাহেব” বলিলে বোধ হয় তাহারা গালি মনে করিবেন। 
রাজা রামমোহন রায় প্রমুখ বর্তমান বাঙ্গালার অ্টার! মূর্খ ছিলেন না। 
তাহারা মকলেই ফারসীতে স্থ্পপ্ডিত ছিলেন। তাহারা ফারসী শবসকলের 

থে বাণান নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন তাহাই যুক্তিযুক্ত হইয়াছে । যে সকল 

ফারসী শব্ধ বাঙ্গালায় চলিত হইয়া! গিয়াছে তাহাতে এখন বাঙ্গালী হিন্দু, 
মুদলমানের সমান অধিকার (ইহা! অস্বীকার করিলে ভারতবর্ষে মুসলমানদের 
তুল্যাধিকারও স্বীকার কর! যায় না); স্ৃতরাং অকারণে তাহাদের বিকার- 

সাধন মাতৃদেহের অঙ্গচ্ছেদের মতই অমার্জনীয় অপরাধ । 

পূর্বেই বলিয়াছি বাঙ্গালার ব্যাকরণ নাই* | যে সকল ব্যাকরণ আছে 

তাহাতে সংস্কৃত সন্ধির নিয়ম, রুৎ-তদ্ধিতের নিয়ম, সংস্কৃত সম্বোধন পদ" 

কিরূপে গঠিত হয়, ইন্-ভাগান্ত শব্দের স্ত্ীলিঙ্গে ঈপ্ হয় কি আপ. 
ইয়। এমকলের মীমাংসা! আছে বটে; কিন্তু কর্মকারকের “কে” চিহ্ন 

কোথায় লুপ্ত হয়, টী, টা কোথায় প্রযুক্ত হয়, বাঙ্গালাতে সম্প্রদান 

কারক, ব্লীবলিঙ্গ প্রভৃতির প্রয়োজন আছে কিনা, বাঙ্গালা 101070 ও. 

7১110 কি কি, ইত্যাদি বিষয় যাহা বাঙ্গালার নিজন্ব, তাহার কোন চর্গ 

নাই। যাহারা ভাল বাঙ্গালা জানেন বলিয়া গর্ব করেন তাহারাও এসব 

প্রশ্নে ঘাবড়াইয়া৷ যান, এবং ইংরাজী সব শব্ধ 088০ করিতে পারিলেও 
বাঙ্গালা শবের 081817% করিতে মৃক্কিলে পড়েন। “বটে” একটী অব্যয় 
সপ ৪ আউল বস ই 

* আমি অবস্ঠ শুলপাঠা ব্যাকরণের কথাই বলিতেছি, নতুবা যোগেশচকর রায় 
বিদ্যানিধি, নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ, রাজশেখর বন প্রভৃতি হুধীগণের ছারা প্রকৃত ব্যাকরণের 
চর্চা আরম্ত হইয়াছে। 



২২৩ বাঙ্গাল! ভাষ! ও বাণান 

বটে, কিন্তু “কে বট আপনি” দেখিয়। মনে হয় “বট্” একটা ৫৪০৮৮ 
+€১। এই সকল নিয়ম না জানাতে বিদেশী বাঙ্গালা-শিক্ষার্থীদের নিকট 
বাঙ্গালা 80801906106 1870£8225| ম্বভাবত:ই তাহারা লিখিতে পারেন 

“রাম ভাতকে খায়” “রাম শ্টাম দেখে”, “রাজাচী চলিয়া গেলেন", অথবা 
“হাতে কলমে” অনুবাদ করিতে পারেন, *10 10670 177 10870 1 বর্তমান 

বাঙ্গালার কোন 8800510 নাই, যাহার যা খুসী ব্যবহার করিতেছেন। 
এবিষয়ে হিন্দী অনেক ভাল। হিন্দী ভাষা কঠিন বটে কিন্তু ইহাতে 

বাঙ্গালার স্তায যথেচ্ছাচার নাই, ইহা ইংরাজী প্রভৃতির ম্যায় নিয্মবদ্ধ। 

ইহাতে শবসকলের বাণান স্থনিদ্দিষ্। ৪506 ও 902030০6190-এর 

শুদ্ধি অশুদ্ধি আছে এবং সাধু ভাষা ও চল্তি ভাষার ঘন্ নাই। 
র্দিও হিন্দীতে “জানা” (যাওয়া) “স্থন্না” (শোনা), কান* (কাণ), “রানী” 

(বাণী) প্রভৃতি বাণান সংস্কৃতা্থগ নহে, তথাপি ইহাদের সম্বন্ধে কোন 

ঝগড়া নাই। কিন্তু বাঙ্গালাতে “বিদেশীর কথ! দুরে থাক, বাঙ্গালী 
লেখকেরই বহুস্থলে সন্দেহ উপস্থিত হয়-'জন্সিল' ন। 'জন্মাইল? ? “ঘুরনো" 

না “ঘোরান? ? “মুচড়িয়া”,। “ঘুচড়াইয়া। না মোচড়াইয়া? ? উণ্টে না 
“উল্টিয়ে? কিরিতেছিলাম” না “করছিলাম' ?% 

উচ্চারণের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলেও বাঙ্গাল! অপেক্ষা! হিন্দী 
বৈজ্ঞানিক বলিয়া মনে হয়। শ ও স,ণ ও ন,জ ও য, বর্গীয় ব ও অস্তঃস্থ ব, 

ই ও ঈ, উ ওউ প্রন্ভতির মধ উচ্চারণগত ভেদ আছে ; এই সকলের শুদ্ধ 

উচ্চারণ পাঠশাল৷ হইতেই ছেলেদের শিখান হয় । আমরা ব-ফলা ও ম- 

ফলার শুদ্ধ উচ্চারণ করি না বলিয়াই “পরু” লিখিতে “পক্ক” লিখি ও “আত্মা” 

কে “আত্ব 1” পড়ি। হিন্ুস্তানীদের মুখে দ্বিতীয়া, বিদ্যা প্রভৃতির 0101) 

(প্রায় “দোইতীয়া”), %10% (প্রায় “উইদিয়া” ) উচ্চারণ শুনিয়া আমরা ঠাটা 

ঝি খা 
১৯৮৯ জপ এবার জান ও পাদ খারাপ ৫ জব 

* আ্রীর়াজশেখর বহু-প্রণীত “চলস্তিকা? (ভূমিক?)। 
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উচ্চারণ আরও বিশ্ুদ্ধ। কোন কোন বাঙ্গালী বাঙ্গাল! হইতে শ, ষ, ণ, য, 
ঈ, উ, প্রভৃতি নির্বাসন করিবার পক্ষপাতী ; কারণ উহাদের স্বতন্ত্ 

উচ্চারণ বাঙ্গালাতে নাই। কিন্তু এরপে প্রচলিত বাণানের গলায় ছুরি 
না চালাইয়া ধাহাতে লোকে শুদ্ধ উচ্চারণ করে সেইদ্রিকে মনোযোগ দেওয়। 

উচিত নয় কি? ইংরাজী শব্দগুলির শুদ্ধ উচ্চারণ ছেলেদিগকে শিখাইবার 

জন্ত আমরা কত না ত্র করি; & ও ৭-এর উচ্চারণভেদ, 1 ও £-এক 

উচ্চারণভেদ শিক্ষকদিগকে শিখাইবার অ্রন্যই ট্রেণিং কলেজে হাজার 
টাকা মাহিনায় একজন ইংরাজ অধ্যাপক রাখিতে হয় । কিন্ত মাতৃভাষাতে 

শুদ্ধ উচ্চারণ শিখাইবার কোন চেষ্টা নাই । আজকাল “গাড়ি” চলিতেছে, 

“হাতি” চলিতেছে, “বাড়ি”-ও চলিতেছে; অর্থাৎ প্রচলিত বাণানকে বিকৃত 

করিয়। উচ্চারণ-বিকৃতিও শিখান হইতেছে। যদিও স্বীকার কর! যায় যে 

বাঙ্গাল! ণ, ষ, ঈ, উ-এর কোন স্বতন্ত্র উচ্চারণ নাই, সংস্কৃতি যে আছে তাহা 

ত অবশ্ শ্বীকাধ্য। কিন্ত বাঙ্গালা শিক্ষার দোষে ছাত্রের! সংস্কৃতেও অশুদ্ধ 

উচ্চারণ শিথে। বাঙ্গালীর ছেলে সংগ্কৃতে পণ্ডিত হইলেও প্রায়ই বর্গীয় ব 
ও অস্তংস্থ ব-এর উচ্চারণভেদ ও প্রয়োগভেদ জানেনা । শাস্ত্রে উক্ত 

হইয়াছে সংস্কৃত মন্ত্রের উচ্চারণ অশুদ্ধ হইলে তাহা ফলদায়ক হয় না। 

হিন্দীতে বাণান ও উচ্চারণ সম্বন্ধে কতকগুলি বিশেষ নিয়ম আছে 

যাহা বাণান-সমিতি বিবেচনা করিলে ভাল করিতেন ? যথা! £ 

(১) ক,খ,গ,জ,ফ,এই কয়টী অক্ষরের নীচে বিন্দু দিয়া কতগুলি বিদেশী 

উচ্চারণ প্রকাশিত হয়; যথা, ক-্ইংরাজী এ বা ফারসী কাফ» 
খস্ফারসী থে, গণ") বা ফারসী গাইন, দস্ত্য-তালব্ায জ-্ ইংরাজী £€ 

বা ফারসী জে প্রভৃতি, দস্তোৌষ্টা ফ-ইংরাজী £ বা ফারসী ফেঞ্ছ; যথা, 
হক, বাগদাদ, গোরী (ঘোরী নহে), ছুলুম। দস্ঠোষ্য (স্) ও 

পক পাকা ৪ এপ 

রং উদ তে “ফল” “ফির? শ্রভৃতি লিখিতে কখনও “কে” ব্যবহৃত হয় না,  এগেহেছ। 

বু করিয়া ব্যবহৃত হয় ; যেমন, ফণীক্ত্র ইংরাজীতে 121)901007% (081010015 নহে)। 



২২২ _. বাঙ্গালা ভাষা! ও বাণান 

দত্ত্য-তালব্য চ-ও 206:০০9০০ কর! যাইতে পারে। দস্ত্োট্ট্য ভ হইল ইংরাজী 

*-এর ধ্বনি; ইংরাজী *-কে বাঙ্গালাতে “ভ” দ্বারা প্রকাশ করিলে ঠিক 

ধ্বনিসঙ্গত হয় না? যথা, ভিক্টোরিয়া! ( ভিক্টোরিয়া নহে) | দস্ত্য-তালব্য 
চ-এর ধ্বনি চীনদেশে স্থপ্রচলিত ; যথা, টিয়েন্চিন 1৫ যে ভাষার শব 
গ্রহণ করা হয় উচ্চারণে যথাসম্ভব তাহার মর্ধ্যাদা রক্ষা করা উচিত। ইহাতে 

ছাত্রদের ইংরাজী ও ফারসীর ভূল উচ্চারণ সহজে সংশোধিত হইডে 

পারে। বাঙ্গালায় ফারসী শব্সকলের উচ্চারণ অত্যান্ত অশুদ্ধ, সেজন্ত 

হিন্ুস্তানীদের সঙ্গে কথ! বলিতে আমাদিগকে বিশেষ হান্ঠাস্পদ হইতে 
হয়। একটী উদাইরণ দিলেই যথেষ্ট হইবে। বাঙ্গালায় আমরা “জহর” 

শব্ধ রত্ু অর্থে ব্যবহার করি; কিন্ত ফারসী “জহর” মানে বিষ, এবং 

এজবাহর” (0৪70৮: মানে রত্বু। 

(২) আরবী, ফারসী ও উর্দুতে তিনটি বই ম্বরবর্ণ নাই। যথা, 

আলিফ" বা আ, ইয়াস্ঈ বা এ ওয়াও-উ বাও। তিনটাই দীর্ঘ 

উচ্চারণ । যেখানে দীর্ঘ উচ্চারণ নাই, সেখানে স্বরবর্ণ আদপেই ব্যবস্থত 
হয় না) যথা, ০1০৮৮ কলকতহ, 1৮৮১- কিতাব, 100811)9)) 

মুলমান, 1001৪ * কাপড়া, 178৪- লেড়কা, ইত্যাদি । কখন কখন জের, 
জবর, ও পেশ (৮০০1-0০11)63) দ্বারা উচ্চারণ নির্দিই হয় বটে, কিন্ত 

ইহারা অবশ্ব-প্রযোঙ্জা নহে । হিন্দীতে আরবী ফারী শব্দগুলি লিখিবার 

সময় এই নিয়ম মানা হয় যে, যেখানে মূলে স্বরবর্ণ 0126608 বা লুপ্ত 

ছিল সেখানে ত্রস্থ স্বর বাবহার করিতে হইবে ; যথা, কিতাব, হুকুম ? 

এবং যেখানে মূলে শ্বরবর্ণের ব্যবহার ছিল সেখানে দীর্ঘন্বর বাবহার 

* আমাদের দেশেও পুর্বঙ্গে চ- এর এই ধ্বনিই প্রচলিত। ব্ৃতঃ পূর্লঙ্গে ছ ও জ-এর 
উচ্চারণ যেমন ঠিক তালবা নয়, পরঞ্ ইংরাজী ও ও 2-এর ন্যায় দস্তা-তালবা ( পূর্বববঙ্গে 
ছয়. 39৮, জাচাজ ০ 291)82 ), তেমনি চ-এর উচ্চারণও ঠিক তালবা নয়, দস্তা-তাঁলবা : 
যথা, চাম। ঢাকু। পশ্চিমবঙ্গের মৌখিক উচ্চারণেও ছুই এক স্থলেজ ও চ-এর এই 
দন্য-তালব্য উচ্চারণ পাওয়া যায়; যথা, জোচ্চোর । 



পতরালোচন। * ২২৩ 

করিতে হইবে ; যথা, গরীব, শীকারী, রহীম, শীশী, চাকৃ, মহ যৃদ, ইত্যাদি । 
এই নিয়ম দেশীয় শব্দেও প্রযোজ্য ; যথা, ভাঈ, মীরাবাঈ, হিন্দ, বাবৃ উর্দু, 

ইত্যাদি। ইংরাজী দীর্ঘস্বরের ও মর্ধ্যাদা রক্ষা করা হয় যথা, স্বঃল, টীম। 
স্ব আ' হ্রত্ব এ এবং হুম্ব ও-কে অ দ্বারা বা অন্ত কোন হন্ব স্বর দ্বারা লিখা 

হয়, যথা, কপড়া, লড়কা, পঢ়না, অচ্ছা', খু্া। আবার দীর্ঘ অ-কে আ-কার 

দিয়া লিখা হয়; যথা, কালিজ, নালিজ, রাবট। 

(৩) ইংরাজী 0৪0 ও £০৪1-কে হিন্দীতে “বৈট” ও “গোল” লিখা 

হয়। বস্কতঃ সংস্কৃত এ এবং ওঁ-এর পূর্ব উচ্চারণ কি ছিল বলা কঠিন। 

101079১0088) “অই” বা “অউ” হইলে ইহাদের কোনই প্রয়োক্জন ছিলনা । 
বাঙ্গালাতে টক কই, বৌ বউ, উভয়বিধ প্রয়োগ দেখিয়া মনে হয় এ-র 

প্রকৃত উচ্চারণ আমরা তুলিয়া গিয়াছি। এরূপ অবস্থায় উহাদের একাধিক 

উচ্চারণ স্বীকার করা যুক্তিবিরুদ্ধ নহে । বড়ো, মতো প্রভৃতি যাহারা লিখেন 

তাহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে ইহাদের উচ্চারণ অ-কারও নহে 
ও-কারও নহে; গৌল (2০৪1)-এর ওঁ-কারের মত। আমি গোরুও দেখিয়াছি। 

(৪) হিন্দীতে %-কে য (অর্থাৎ য়) এবং ঘ-কে অন্তঃস্থ ব দ্বারা লিখ! 

হয়) য্থা, ১006 যঙ্গ, ড/111187 বিলিয়ম | ফারসী ইয়া এবং ওয়াও 
যখন ব্যঞ্ননরূপে ব্যবহৃত হয়, তখন তাহা য এবং অন্তঃস্থ ব দ্বার লিখ! হয়। 

যথা, যার (ইআরশ্বন্ধু ), বান্তে (ওআস্তে "জন্য )। এই ব্যবস্থাও 

সঙ্গত বোধ হয়, কারণ *৪:-কে যখন বাঙ্গালায় “ওয়ার” লিখি তখন মনে 

রাখা উচিত যে ইংরাজী এক ৪91191০-এর কথাকে ভাঙ্গিয়া ছুই 
ঠ119)19 “০-৪:৮ করিবার আমাদের কোন অধিকার নাই, থাকিলে 

& মঞ্ না হইয়া 8) ৮৪: হইত । “ওয়ার” অপেক্ষা “ওআর” এবং তদপেক্ষ। 

বরং “গার” লিখা অধিক যুক্তিযুক্ত । শবের আদিতে ভিন্ন অ, আঁ, আনিতে 
পারিবে না, এ ব্যবস্থাই বা কোথা হইতে আসিল? হিন্দীতে হুআ, গঈ 

'লিখিতে ত বাধে না। ইহার জন্য আবার একটা ব্যগ্চন “য” আনিতে হইবে? 



ঙ 

হ২৪ বাঙ্গাল! ভাষ। ও বাগান 

পানা ট্রেণিং কলেজের অধ্যক্ষ 73181; সাহেব আমাদিগকে পিখাইয়াছিলেন 
যে 59৮ ও ০০1 এর বথার্থ উচ্চারণ গ়িআর ও বূল। এডবাঞ, 

রেল্বে প্রভৃতি এড ওয়ার্ড, রেলওয়ে অপেক্ষা লিখিতেও সহ্জ। 

কিন্তু বাঙ্গালাতে তম স্থানে “ব” চালান মুস্কিল, কারণ আমরা দুইটী ব-কে 

একই প্রকারে লিখি ও 1১ (বা ফারসী “বে* )-এর মত উচ্চারণ করি। 

আমাদের বাঙ্গালা ভাষা মৈথিলী হইতে উৎপন্ন । উত্তর-বিহারে কথাবার্তায় 
মৈথিলী ভাষা এবং পত্রাদিতে মৈধিলী লিপি অগ্যাপি প্রচলিত আছে। 
উভয়ই বাঙ্গালার সদৃশ | মহারাজ শ্রীহর্ষের হস্তাক্ষর দেখিয়া মনে হয় যে 
তাহার সময়ে কান্াকুজেও বাঙ্গালার ন্যায় লিপি ছিল। তিব্বত ও শ্ঠামের 

লিপি বাঙ্গালার অন্থরূপ। এই সকল দেখিয়া মনে হয় ষে বাঙ্গাল! লিপি 

দেব-নাগরী অপেক্ষা প্রাচীন ও বহুবিভভৃত। কিন্ত মৈথিলী লিপির সঙ্গে 

বাঙ্গালার এক গুরুতর প্রভেদ দৃষ্ট হয়। মৈথিলীতে “র” অক্ষরটী দেব- 
নাগরীর মতই লিখিত হয়, এবং দুইটী ব-এর পার্থক্য নির্দেশহেতু একের 
নীচে বিন্দু দেওয়া হয়। দেবনাগরী “র” বঙ্গদেশে বিরুত হইয়! ত্রিকোণাকার 
ধারণ করে । আমি ২1১ খানা প্রাচীন বাঙ্গাল! দলিলে দেখিয়াছি “ব* ও “র” 

একই প্রকারে লিখিত হইত । তিনটী অক্ষরের ( দুই “ব” ও এক “রঃ ) 

একই কূপ হইলে বড়ই অস্থবিধা, তাই কোন কোন অঞ্চলে ব-এর পেট 

কাটিয়া “র* লিখিত হইতে লাগিল এবং আসামে এ রীতিই অগ্যাপি প্রচলিত 

আছে। কিন্ত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পূর্ববর্তী পণ্ডিতগণ তুল করিয়া 

ব-এর নীচে বিন্দুদ্ধারা র-এর রূপ নির্দিষ্ট করিয়। দিয়াছেন । যাহার নীচে বিন্দু 

দিয়া নৃতন উচ্চারণ দেখাইতে হইবে, তাহা এ উচ্চারণের সহিত সম্বদ্ধবিশি্ 
হওয়া চাই। ব ও র-এর মধ্যে এরূপ কোন নন্বন্ধ নাই। এখন মৈথিলী 

আদর্শে ছুই ব-এর পার্থক্য নির্দেশ কর! কঠিন হইবে, কিন্তু দেবনাগরীর মত 

পেটকাট! বগীয় ব চালান যায়। মৈথিলীকে "৪ 9181996 ০01 13100)” 

গায়ের জোরে বল! হয় । ইহা! 91916০% নয়, হিন্দীর সঙ্গে ইহার সন্ন্ধও নাই ! 
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ইহার সাহিত্য আছে এবং ছুই এক খানা সাময়িক পত্রও আছে) শুধু পাটা! 
বিশ্ববিষ্তালয়ের পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে ইহা লু হইতে চলিয়াছে। 

দেবনাগরী লিপির একটী স্থবিধা এই যে রু, ১ ও সংযুক্তবর্ণের 

ক্ষ ত্র, জ, রেফ ও র-ফলা ব্যতীত অন্যত্র কোন রূপান্তর নাই। পূর্বববর্ণের 
“পায়া” ()-টা লুপ করিয়া পরবর্ণের সম্পূর্ণরূপ তাহার সহিত যুক্ত কর হয়; 

ঘথা, ন1+স-্পন্স, প.+স-প্স। যে সকল বর্ণের পায় নাই, তাহাদের নীচে 
পরবর্ণের “মাত্রা” (--)টী লুপ্ত করিয়া সংযুক্ত করা হয়। যথা, দ+ব--ঘ, হ 

+ণ-.হু। দেবনা গরীতে এই দুইটি নিয়ম সর্বত্র প্রযোজ্য।* কিন্তু বাঙ্গালাতে 
আমরা «, খু) শু, হু, হ, রু, বর, ক্র, ত্র, ত্র, ভু, ভু, ক্ষ, ক) ছক) জ, 8১ খ, 

দ্ধ, স্ব, দ্ধ, ভ্র, স্থ, হৃ, দ্দ, ভব, স্ব, দ্র, দ্র, ক্র, ব্রত ষ-ফলা, রেফ, র-ফল। 

ইত্যাদি লইয়া! বড়ই বিব্রত হইয়া থাকি। এই ৩০।৩২টী অতিরিক্ত রূপ 

শিখিতে ও শিখাইতে আমাদের বড়ই হয়রাণ হইতে হয়। মুদ্রকের ও টাইপ- 
রাইটারের অস্থবিধার কথ! তো! ছাড়িয়াই দিতেছি ।***-." 

পত্র দীর্ঘ হইয়া গেল। হিন্দীর যতগুলি বৈশিষ্ট্য আমি দেখাইলাম 

সকলই বাঙ্গালাতে সম্ভব বা সঙ্গত তাহা আমি বলি না। কিন্তু বাণান- 

সমিতির কর্তাদের হিন্দীর ছুইটী জিনিষই চোখে পড়িয়াছে (রেফের পর দ্বিত্ব 

বঙ্জন ও শংকা, শাংত ইত্যাদি), যাহা সম্পূর্ণ নিশ্রয়োজন । হিন্দীর চতুদ্দিক্ 

লক্ষ্য করিয়া উহার প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধার করিবার তাহাদের সময় বা 

সবিধা হয় নাই। হিন্দীতেও রেফের পর ব্যঞ্চনের দ্িত্ব ও অন্ুস্বারস্থলে 

বর্গের পঞ্চমব্রণণ অবশ্-বজ্জনীয় নয়। এখনও অনেকে, বিশেষতঃ প্ডিতেরা, 

অর্ধ, সর্ব, শঙ্কা, শাস্ত লিখেন ।.***** ইতি 
বিনয়াবনত 

্রীহৃধীরচন্দ মজুমদার 
৭৯ পা লি পক শিপ পাপাশীপা তি পশশপসশপ 

১৭ এপ ল ৮ শ শি পপি শি 

সং  দেবনাগরীতে : দুইটার : অধিক বাপ্রন প্রায় একত্র | সংযুক্ত ং হয় না। তাই “দা” 

স্থলে “দৃষ্ট বা”, “অস্ত? স্থলে “অন্ত” প্রভৃতি লিখা হয়! আবার, “তান্ ষঃ পশ্ঠতি*-কে 

“তান্তঃ পগ্যতি” লিখিতেও দেখিয়াছি । 

১ 



২২৬ বাঙ্গালা ভাষা ও বাণান 

(২) মধুবাণী 
২৩শে মে, ১৯৩৮ 

সবিনয় নিবেদন, 

আপনার পত্র পাইয়াছি। আমার লেখাটী আপনার ভান 
লাগিয়াছে জানিয়। আনন্দিত হইলাম। আপনি যে কষ্টন্বীকার করিয় 
আমার দীর্ঘ পত্র পাঠ করিয়াছেন এবং নিতাস্ত অযোগা হইলেও আমাকে 

উৎসাহিত করিয়াছেন, তজ্জন্ত আমার আস্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্জঞত| 

জানাইতেছি । 

আমার মতে সাধুভাষা ও চলিত ভাষা নামক দুটা লেখ্য ভারী 
একই দেশে একই ফুগে চালাইতে চেষ্টা করা উচিত নয় । অনেকে 

বলেন উচ্চাদর্শের ভাব প্রকাশ করিতে সাধুভাষা, ও তরল সাহিত্যে চলিত 
ভাষার প্রয়োজন । কিন্তু আমার মতে উভয় ক্ষেত্রেই এক সাধারণ বাঙ্গালা 

ভাষা রাখা উচিত, কিন্তু শৈলী (৪৮1) বিভিন্ন হইতে পারে। কোন 

রচনা সংস্কতশবসমামবহুল ও কোন রচনা শহজ সরল প্রচলিত শব- 

সম্পন্ন, অথবা কোন রচন। জটিল ও যৌগিক বাকো পূর্ণ ও কোন রচনা 

সবল বাক্যে পূর্ণ হতে পারে ; অর্থাৎ যে স্থলে এক্ষণে বঙ্গদেশে দুইটা ভাষা 
চলিতেছে, তৎ্পরিবর্তে আমি এক ভাষা ও বনু শৈলী প্রবর্তনের পক্ষপাতী । 

সাধুভাষাই এই পদ্দের অধিকারী; কারণ স্কুলকলেজে আগাগোড়া 

_ সাধুভাষা লিখিয়া পড়িয়া এ ভাষায় সাহিত্য স্থৃষ্টি করিতে গেলেই তাহা 
“পণ্ডিতী বাঙ্গালা” নামে উপহসিত হইবে কেন? চলিত ভাষা চালাইতে 

হইলে কোন জেলার ভাষাকে আদর্শ গ্রহণ করিতে হইবে তাহার বিবাদ 

উঠে। “চলিত ভাষা” নামে চালিত বাঙ্গালা সাধুভাষ! হইতে সম্পর্ণ বিভিন্ন। 

ইহার শবাবলী পৃথক, ব্যাকরণ পৃথক, ক্রিয়াদি পদের রূপও পথক্। 
এই ০020936 “চলস্তিকা”-র পরিশিষ্টে দেখান হইয়াছে । ইহাদের মধো 

একটী ভাষ! যদি বাঙ্গাল! হয়, তবে অন্তটা বাঙ্গালা নহে। আমি কয়েকটী 
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ভাষার সহিত পরিচিত আছি-বাঙ্গালা সংস্কৃত ইংরাজী, এবং অবসর- 

বিনোদ হিযারে হিন্দী, উর্দুং ও ফারসীর সামান্য আলোচনা করিয়াছি। 
ইহাদের কৌনটিতেই সাধু ও অসাধু ছুইটি ভাষা 7818116] চলিতে দেখি 
নাই। ফরাসী ও জান্দাণ ভাষাতে কি ব্যবস্থা আছে তাহা আপনি বলিতে 

পারেন! সব ভাষাতেই অপত্রংশ শব আছে । কিন্তু ইংরাজী প্রতৃতি 
ভাষাতে এরূপ দেখা যায় না ষে একই দেশে একই যুগে মূলশব্দ ও অপভ্রংশ 

সাথে সাথে চলে। যাহার অপত্রংশ চলে তাহার মূল লুপ্ত হইয়া গিয়াছে । 
বাঙ্গালায় কিন্তু হাজার হাজার শব্দ আছে যাহার মূল ও অপত্রংশ ছুইই 

চলে। অনেক অপন্রংশ শব্দের আবার একাধিক রূপ দেখা যায়; যথা, 
কাণ, কান) বিয়ে, বে; বাড়ী, বাড়ি; বউ, বৌ। সত্য বটে সব ভাষাতেই 

একাধিক কথ্য প্রাদেশিক রূপ (4191506) আছে । উহাদের প্রয়োগ কখন 
কখন নাটক উপন্যাসাদিতে অশিক্ষিতদের মুখে “পরবাক্যে” দুষ্ট হয় মাত্র। 
বাঞ্ধালাতে চলিত ভাষার ততোধিক মর্যাদা দেওয়া সঙ্গত নয় । 

অনেকে আজকাল উচ্চ ভাবের রচনাও চলিত ভাষায় লিখিতে আরম্ত 

করিম্াছেন। যদি চলিত ভাষাই চালাইতে হয় তবে সর্বাগ্রে সংবাদপত্রের 

সম্পাদকদিগকে তাহাদের ভাষা পরিবর্তন করিতে অনুরোধ কর! উচিত । 

অনেক ছাত্র উভয় ভাষাতেই দক্ষ, কিন্তু পরীক্ষক কোন্ ভাষা পমন্দ 

করিবেন তাহা ঠিক করিতে পারে না। স্থৃতরাং একটীকেই ভাষার 

৪(9100810 করা] উচিত । নতুবা বাঙ্গাল! ভাষা এরূপ ভাষায় পরিণত হইবে 

যাহার ব্যাকরণের ঠিক নাই, বাণানের ঠিক নাই, উচ্চারণের ঠিক নাই, 

বিন্যাস (80৮৪১)-এর ঠিক নাই। একপ ভাষা সাহিতাসম্পদে সমৃদ্ধ হইতে 
পারে, কিন্তু উহা বিদেশীদিগকে শিখিতে অনুরোধ করিতে পারি না।"..". 

নমস্কার জানিবেন। ইতি 
বিনয়াবনত 

শ্ীহ্বধীরচন্দ্র মজুমদার 



[ অধ্যাপক ডাঃ মুহম্মদ শহীছুল্লা। মহাশয়ের সহিত ] 

( ল্লেখকের পত্র ) 

কলিকাতা 
১৯শে বৈশাখ, ১৩৪৬ 

শ্রদ্ধাম্পদেষু, 
অনেকদিন আপনার সঙ্গে আমার পত্ত্রব্যবহার হয় নাই। বছর দুই 

পূর্বে যখন বাঙ্গাল বাণান লইয়া! শ্রদ্ধেয় শ্রযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের 

সঙ্গে কিঞিৎ আলোচনা আমার করিতে হইয়াছিল, এবং বিশ্ববিদ্যালয়" 

নিয়োজিত বাণান-সমিতির প্রস্তাবাবলীর বিরুদ্ধে কিঞ্চিৎ মসীযুদ্ধে গ্রবৃন 

হইয়াছিলাম, তখন আপনার নিকট দুই একখানি ছোট চিঠি পাঠাইয়াছিলাম। 

কিন্তু আঙ্গ অনেকদিন পরে এই বৈশাখ মানের “'প্রবামী”-তে আপনার 

বাঙ্গালা-বাণান-সম্পীয় প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া আপনাকে চিঠি না লিখিয়া 

থাকিতে পারিলাম না । 

প্রথমেই বলিয়। রাখি যে আপনার এবারকার প্রবন্ধটি পড়িয়া! আমি খুবই 

আনন্দিত হইয়াছি। আপনি যতগুলি প্রস্তাব করিয়াছেন সবগুলি সম্দ্কেই যে 
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আমি আপনার সহিত একমত তাহ। নহে; কিন্তু বাণান-কমিটির 
প্রস্তাবাবলীর মধ্যে ষে সমস্ত অসঙ্গতি ও ক্রপী আপনি লক্ষ্য করিয়াছেন এবং 

এখন প্রকাশ করিয়াছেন, এই সমস্ত অসঙ্গতি ও ক্রুটীর বিরুদ্ধেই আমি ছুই 

বৎসর পূর্বের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। উহার! সাধুভাষায় স্তপ্রতিষ্ঠিত 

রূপেও যন্ত্র তত্র বিকল্পের বিধান করিয়াছেন, আর কথ্যভাষাতে ত নিয়ন্ত্রণের 

পরিবর্তে একেবারে বিকল্পের ছড়াছড়ি করিয়া ছাড়িয়াছেন; আবার কোন 

কোন স্থলে, যেমন রেফের পরে বর্ণদ্বিত্ব ও মুদ্ধন্য ণ বিষয়ে, কিঞ্চিৎ অভিবিক্ত 

মাত্রায় সঙ্কল্প প্রদর্শন করিয়াছেন । বাণান-কমিটির এই বিকল্প-বিলাম এবং 

সঙ্কল্পের অত্যাচারের অসঙ্গতি ও অশোভনতাই আমি দেখাইতে প্রয়াস 

পাইয়াছিলাম। আজ অনেকদিন বিলম্বে হইলেও এবিষয়ে আপনার ন্যায় 

বিশেষজ্ঞ ও ভাষাবিদ. পণ্ডিতের সমর্থন লাভে যথার্থই আনন্দিত 
হইয়াছি।* শুধু এইটুকু অনুযোগ করিবার ইচ্ছা মনে জাগে যে বহুপূর্বেই 
এই সব মন্তব্য স্ম্পষ্টভাবে আপনার করা উচিত ছিল-_তাহা হইলে হয়ত 

হন সমস্ত প্রস্তাবাবলীজনিত অনিষ্ট অবরেই বিন হইয়া যাই | 

“বানান বৃহপতিসঙ্গত তা ধ্ামিসত: হওয়া উচিত। কিন্ত রঃ বানান কিছু 
ভি কিছু ধ্বনিসঙ্গত হয়, তবে তাহা খামখেয়ালি হইবে মাত্র, বৈজ্ঞানিক নিক্নম 

হইবে না। ****৮ তবে বানানের ভয়ানক অনিয়ম হইবে । বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানের 
নিয়মে সেই অনিয়মই ঘটিয়াছে। ইহা আমি দেখাইতেছি | 

বিশ্ববিদ্যালয় ১০নং নিয়মে বলিতেছেন, “মূল সংস্কৃত শব্দ অনুসারে তন্তব শবে 
শষবা সহইবে; যথা, আশ (অংশ), আষ (আমিষ), শীস (শস্য), ইত্যাদি । ইহা 
বাংপত্তিসঙ্গত বটে । কিন্তু "নং নিয়মে তাহার! বলেন, 'অ-সংস্কৃত শব্দে কেবল ন হুইবে ; 
ধথা, কান, সোনা, ইত্যাদি । অথচ বুাৎপত্তির জ্থা কাপ (কর্ণ), সোণা (বণ), এইব্গ 
বানানই বঙ্গত। বুুৎপত্তিসঙ্গত বলিয়া শ, ষ, স চলিবে, অথচ ণ চলিবে না-এ কি 

নিয়ম 2 হয় উভয়ক্ষেত্রেই বানান ধ্বনিসঙ্গত হইবে, না হয় ৰাৎ্পত্তিসঙ্গত হইবে । 
আরও মজার কথা, কোন কোন বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় “এ-ও হয়, ও-ও হয় এই রকম 

শবচ্ছাচারের নিক্ম বা! অনিয়ম করিয়াছেন । তাহারা « নং নিয়মে বলেন, “যদি মুল সংস্কৃত 
শবে ঈ বা উ থাকে, তবে তন্তব বা তৎসদৃশ শবে ঈ বা উ অধবা বিকল্পে ই বা উ হইবে। 
টব ইহারও বাতিন্রম (83:0976101)) আছে। 

২০. 



টি বাঙ্গালা ভাষা ও বাণান 

কারণ অনিষ্ট কিছু যে হইয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার নহে। যদিও 
তৎকালীন আন্দোলনের ফলে বঙ্গীয় শিক্ষাবিভাগ এবং শেষটা কলিকাত। 
বিশ্ববিষ্ালয়ও এই সব নৃতন বাণান “জোরের জোরে” চালাইবার সঙ্ল্প পরি- 
ত্যাগ করিয়াছেন, তথাপি বাণান-কমিটির কার্যকলাপের ফলে বাণান-বিভ্রাট 

যে অনেক পরিমাণে ঘটিয়াছে তাহা নিঃসন্দেহ । আজকাল দেখিতে পাইবেন 

যে একই মাসিক পত্রিকায় হয়ত কতক প্রবন্ধে “আশ্চর্য স্টাইল”-এর বাণানও 

অন্তান্ প্রবন্ধে প্রচল্গিত রীতির বাণান, পাশাপাশি চলিয়াছে। রবিবাবুর নিজের 

সাংস্কারিক উৎসাহও দেখিতেছি সম্পূর্টটাই রেফের পরে বর্ণদ্িত্ব কর্তনেই 
দীযাদিরিপ্রারিকানিি অন্টান্ত প্রশ্তাবে মনোযোগ দেওয়ার কোন 

৬ নঃ নিয়মটি বেশ কৌতৃহলঙনক। তাহাতে আছে, 'এই সকল শব্দে য না লিখিয় 
জ লেখা বিধেয়--কাজ, জাউ, জাতাঁ, জ তি, জু ই। জুত, জো, জোড়, জোড়, জোত, 

জোয়াল।? এই বানানগুলি ধ্বনিসঙ্গত | কিন্ত বাৎপত্তি ধরিলে য লেখা উচিত।:.-*' 
ধাহার। তো হ্ন উস্থানে বিকল্পে ই উ বাবস্থা করিলেন অথচ ১নং লিরমে 

বলিতেছেন 'রেফের পর বাণুনবর্ণের স্বিত্ব হইবে ন!।' এখানে পাণিনি প্রতি সমস্ত 
বৈয়াকরণ বিকল্প দ্বিত্ব বিধান করেন । ফলে দাড়াউতেছে অঙ্চনা। কর্ত! প্রন্কৃতি শব্দগুলি 

সংস্কৃত বাকরণ মতে বিশুদ্ধ হইলেও, ভাহাদের নিকট অচল ! 
চলিত বাঙ্গালার ক্রিয়াপদের বানান সম্বন্ধে ঠাহারা ১১ নং নিয়মে কয়েকটি উদাহরণ 

দিঘাছেন। এখানে আমাদের কিছু বন্ধবা আছে | তাহার! ভব বা হবো, শোব বা পোষ 
লিখব ব! লিখবো, উঠব ব! উঠবে এই রকমই বিধান দিয়াছেন ; কিন্তু হল, শুল্, উঠল, 

হত, শুত, উঠত প্রভৃতি সবলে অন্ত অ-কার উচ্চারিত হইলেও বিকল্গে ও-কারের 

বিধান দেন নাই। ইহার কারণ আমাদের বৃদ্ধির অগমা। 
সাহার! বলেন, 'লাম বিভক্তি স্থলে লুম বা লেম লেখা যাইতে পারে ;) অর্থাং হলাম 

হ'লুম। হঃলেম তিন রূপই হইতে পারে । যদি সকল বাঙ্গালাভামীর মনন্থষ্টির জগ এইরূপ 

বিকল্ের প্রশ্রয় দেওয়। হয়। ভবে করছে, কচ্চে। কর.তেছে। করতে আছে এইরূপগ্ডাল কেন 
বিকল্পে বাধহাধা ছইবে না ?-":'” 

উহার! 'তুষি কর, লেখ, ও১, ইত্যাদি গলে ক্রিয়াপদের শেষে ও-কার দেন ন; কন 
করো, লিখো, উঠো ইত্যাদি স্থলে অন্ত্য ও-কারের বাবস্থা দিয়াছেন। ব্যুৎপতির দিক 
হইতে দেখিলে লেখ -. প্রাচীন লিখহ, এবং লিখে] স প্রাচীন লিখিহ। কাজেই সে 
দিক হইতেই হউক বা উচ্চারণের দিক্ হইতেই হইক, লেখ, লিখো উভয় স্থানেই ন্তা 

একরূপেই নানান করা উচিত 1০, 



পঞ্ালোচনা ২৩১ 

আবশ্তকত৷ তিনি দ্বেখিতেছেন না। তিনি পূর্ব “ঢাকি,” “কেরানি,, 
“ইংরেজি” “বিলেতি”, “বুড়ি,” ইত্যাদি লঘুস্বরান্ত বাণানই চালাইতেছেন । 
এবারকার “প্রবাসী”তে রবিব্বাবুর প্রথম কবিতাটিতেও দেধিবেন ষে 
“হাতী-হাতি” যুগপৎ পাশাপাশি গজেন্দ্রগমনে বিচরণ করিতেছে । অর্থাৎ 

ল্লাভের মধ্যে হইয়াছে এই ঘষে কথ্যভাষার যে রূপবাহুগ্য, “গেলুম” «“গেলেম” 

“গেলাম”, “করছে” “কোরছে” “কচ্ছে” কচ্চে” ইত্যাদি, তাহ! ত আগের 
মত উচ্ছংঙ্খল ভাবেই চলিতেছে, উপরন্ধ নাধুভাষায় যে সব স্থলে এক রূপই 
সাহিত্যে চলিত ছিল সেখানেও নানাবিধ রকমারি রূপের আমদানী হইয়াছে । 

ঠিক এমনটিই আমি আশঙ্কা করিয়াছিলাম, 'এবং ঘটিয়াছেও অবিকল 
তাহাই। রকমসকম দেখিয়। যনে হইতেছে যে আঙ্গকালপকার কোন কোন 

উদীয়মান নব্য "স্মার্ত” (অর্থাৎ 8078) লেখক নয়া বাণান ব্যবহার করাই 

সাহিত্যিক তরুণিমার লক্ষণ মনে করিতেছেন-_-ওদিকে কিন্তু ষত্ত-ত্ব 

হস্ব-দীর্ঘ সম্বন্ধে তাহাদের গদানীন্ব অপরিমেয়্ (এবং হয়ত অজ্ঞতাও 

অগাধ )। স্থতরাং বাণান-কমিটির দৌলতে এই অনর্থক বাণান-বিভ্রাটটি 
বাঙ্গাল! ভাষার উপরে বেশ রীতিমতই চাপিয়া বসিয়াছে। 

সে যাহ হউক, এখনও আপনার ন্যায় পণ্ডিতগণ এবিষয়ে অবহিত ও 

সতর্ক হইলে বৌধ করি শ্রাদ্ধ আর অনেক দূর গড়াইবেনা । আর এ শ্রাদ্ধ ষে 
একেবারেই ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ। কারণ বাঙ্গাল সাধুভাষাতে এমন কোন_ 

কলিকাতি! বিশ্ববিদ্যালয় ৮ নং নিয়মে বিকল্পে কাঁল, কালো ভাল, ভালো! ; মত মতো; 
ইত্যাদি লেখার বাবস্থা দিয়াছেন । কিন্তু কাল ( সময়, কলা ). চাল (চাউল! ছাদ, গতি ), 
ডাল (দাইল, শাখা )-_-এইক্রপ বানানের বিধান করিয়াছেন ।-*.*'বলা হইয়াছে যে 
কলিকাতা অঞ্চলে কাল ( সময়) এবং কাল ( কল্য) ইত্যাদি শব্দযুগলের উচ্চারণে কোনও 

পার্থক্য নাই। কিন্তু কলিকাতার বাহিরে পশ্চিম-বঙ্গের সর্ববস্থানে উচ্চারণ-পার্থক্য আছে+এবং 
তাহাদেয বুাৎপত্তিও ভিন্ন। এজন্ত আমরা এস্থলে কলিকাতার উচ্চারণ গ্রহণ করিতে পারি 

না। কলিকাতায় অনেকে থে ড়া, ঘস, ঝ যাট।, কাকড়া বলেন ; প্রায় সকলেই করলুমঃ 
খেলুম বলেন । আমরা কিন্ত এই উচ্চারণ বা বানান মাথা! পাতিয়া লইতে পারি না।” 

ডাঃ মুহম্মদ শহীঘছুল্লা, “বাঙ্গালা বাণান-সম্পর্কে কয়েকটি কথা” (“প্রবাসী”, বৈশাখ ১৩৪৬)। 



২৩২ ৃ বাশাল। ভাষা! ও বাণান 

গুরুতর বাণান-বিশৃঙ্খন! নাই, যাহাতে ভয়ানক বিব্রত হইবার কোন কারণ 

ঘটিতে পারে-_সংস্কৃত বা তৎসম শব্ধ ত নাই-ই, এমনকি অধিকাংশ তত্ব 
এবং দেশজ শব্দেও নাই । আমার পূর্বের আলোচনায় তাহা! দেখাইয়াছি। 

আছে কথা বা মৌখিক ভাষায়-_-মৌথিক উচ্চারণগুলি ত্বভাবতঃই নানা- 
বিধ এবং নানালোকে নানাভাবে সেগুলিকে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে। 
স্কতরাং মৌখিকরূপের নানাবিধ 88968 &00 17008008801 ৪০070 

থাকিবেই, এবং ক্রমশঃ তাহার পরিবর্তন হইবেই । সাধু সাহিত্যে যদি এই সব 
মৌখিক রূপ বহুলপরিমাণে আমদানী করা হয়, তবে এই বাণান-বিশৃঙ্ধলা 

অবশ্যন্তাবী। বন্থ চেষ্টার ফলে যদি কোন নিয়ম আজ বণাধিয়! দেওয়াও যায়, 

উচ্চারণ-বিকৃতির ফলে কালই সে নিম়ম ভাঙ্গিয়। ষাইবে, কিংবা! কৃত্রিম হইয়া 
দশড়াইবে। এই কারণেই মৌখিক বা ০০110791%] রূপ, এবং নানাবিধ 

প্রাদেশিক বা! 01819061০91 বূপ সাধুসাহিত্যে ব্যবহৃত হওয়া উচিত নহে। 
এই কারণেই আমি পূর্বের আলোচনার সময়ে রবীন্দ্রনাথকে লিখিয়াছিলাম, 
“সাধু বাঙ্গালা ত আর কোন অপরাধ করে নাই-_-বঙ্গভাষা ভাষীপ্দিগের নানা- 
বিধ প্রারত বুলি বা 21819০6-এর একট। সর্বজন বোধ্য 9028007 [9]া] 

বা ০০750001 00781 সহী করিয়াছে মাত্র £ আমি খুবই স্থধী হইয়াছি 

ষে এতদ্িন পরে বন্ধুবর স্থনীতি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সাধুভাষা বনাম কথা- 

ভাষার ছন্দপ্রসঙ্গে 890165-র দিকে ফিরিয়া! আসিয়াছেন ।* আশা করি এই 

বাপান-বিভ্রাট ব্যাপারেও অচিরেই তিনি অন্রূপ 58০06% প্রদর্শন করিবেন। 

ধাক্। এবিষয়ে বিস্তুত আলোচনা এপ্রসঙ্গে অনাবস্তক | যে সমন্ত 

09688150 802£688192. আপনি দিয়াছেন--কোন কোন বাণান-সম্বন্ধে_ 

তাহ! আলোচনার যোগ্য। এই সব বিষয়ে আমার মতামত আপনার অনেকটা 

জানাই আছে-_পুনকল্পেখ বোধ করি নিষ্পয়োজন। শুধু ছোট্ট ছুই একটা 
বিষয়ে কিছু বলি-_-পূর্ববে এবিষয়ে আমি কিছু বলিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। 

সপ পপ উপ পা বন আট রা কবল এ. বল জি 

* ব্জীয় সাহিত্য-সশ্মিলনের কুমিল্লা অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ। 



পত্রালোচনা ২৩৩ 

একটি. হইল চন্দরবিন্থুর প্রয়োগ বিষয়ে । আমার মনে হয়--এবং 

আপনিও বোধ হয় লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন--যে রাঢদেশ কিঞ্চিৎ চন্দ্রাহত ; 

নতরাং চন্ত্রবিন্টুর কিঞ্চিৎ ছড়াছড়ি তথায় স্বাভাবিক; যেমন, ঘোড়া, 
ঘবস, প্রভৃতি । কিন্ত এসব স্থলে চন্দ্রবিন্ুর কোনই কারণ নাই। তাছাড়া, 

সাধারণভাবে বলিতে গেলে আমার মনে হয় যে যেখানে মূল শবে অন্নাসিক 
নাই, সেখানে তন্তব শব্দে চন্দ্রবিন্দু থাকা উচিত নহে; যেমন, “ইষ্টক” হইতে 

“ইটস, “উদ” হইতে “উট”, প্রভৃতি | মূলে অসুনাসিক থাকিলে অবশ্ঠ চন্দর- 
বিন্দু থাকাই উচিত । (ইট, উট শব্দে আপনি চন্দ্রবিন্দু কেন আনিতে চাহেন 
তাহা! ভাল বুঝিলাম না--এ প্রসঙ্গে হিন্দী উচ্চারণের সার্থকত। কি 1?*%) 

দ্বিতীয় “গণ” শবের ব্যবহারে । আমার মনে হয় যে বাঙ্গালায় বহু- 

বচনবাচক “রা” “গুলি” ইত্যাদিবিভক্তি ত আছেই (এবং সম্ভবতঃ গুলি” 

বিভক্কিটি “গণ” হইতেই আগত); কাজেই “গুণীরা” “নেতারা” “বিদ্বানেরা” 
“পক্ষী গুলি” ইত্যাদি আমরা শ্বচ্ছন্দে ব্যবহার করিয়৷ কাজ চাঁলাইতে পারি-- 
সংস্কৃত “গণ” শব্ধ লইয়া টানাটানি করিবার আশ্বকত৷ নাই। একটু গুরুগন্ভীর 
ভাষাতেই “গণ” ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তথায় আমার মনে হয় সংস্কৃত প্রয়ো- 

গামুসারে ষঠীতৎপুরুষ সমাস ভাবেই উহার ব্যবহার হওয়৷ উচিত-_স্ৃতরাং 

“গুণিগণ” “নেতৃগণ” “বিদ্বদ্গণ” “মহাত্মগণ” লেখাই ভাল--দেখায়ও ভাল, 

শুনায়ও বেশ গুরুগম্ভীর । তাছাড়া, সংস্কৃতে “মাতৃগণ” *পিতৃগণ” প্রভৃতির 

ব্যবহার এত স্থপরিচিত, যে সেই একই শব্দ বাঙ্গালাতে “মাতাগণ” “পিতাগণ”- 

রূপে লব আতা অনুর্ধারর্ত এব জয়ার হল হানা সকল” 

* “ভাষাতত্ব ও উচ্চারণের অনুরোধে বাকা (প্রত বধ), বাট প্রাচীন বাংখার্টি) 

খু টি (প্রাচীন বাং খুষ্টি), ই'ট (হিন্দী ইটা), উট (হিন্দী উঠ প্রভৃতি শব্দেও চক্রবিন্দুর 
বিধান আবগ্তক।” ডাঃ শহীভুল্লার উল্লিখিত প্রবন্ধ । 

1 “আমাদের বিবেচনায় এখানে সম্বব্ধ-তৎপুরুষ না মানিয়া 'সকল? শঙোর স্যার গণ? 
বহুবচনের চিহ্ন বলিয়া স্বীকার কর! কর্তব্য ; যেমন, টাদাদাতাগণ, বিদ্বান্গণ, পক্ষীগণ, 

মহাস্বাগণ।” ডাঃ শহীছুল্লার উলিখিত প্রবন্ধ । 



২৩৪ . বাঙ্গাল! ভাষা ও বাণান 

শবও সংস্কৃত, তবে বিশেষণরূপেই উহার ব্যবহার ; বাঙ্গালার ন্যায় উহার 

“সমূহ” অর্থে বিশেন্ব-প্রয়োগ--যেমন, ব্যাপ্রসকল--ততটা! দেখা যায় না। ) 

লিপান্তর বিষয়ে আপনি সামান্য একটু আলোচনা করিয়াছেন। আমিও 
পূর্বে এবিষয়ে অনেক আলোচনা করিয়াছি--বোধ করি আপনার স্মরণ 
আছে। তবে বাঙ্গালা ভাষার বাগান আলোচন! প্রসঙ্গে ইহার গুরুত্ব খুব 
বেশী নহে । এবারকার প্রবন্ধে আপনি “2 কে “ষ” দিয়া প্রকাশ করিবার 
একটা! প্রস্তাব করিয়াছেন * আমার যতদূর মনে পড়ে, বাণান-কমিটির 
এক অধিবেশনেও আপনি এই আলোচনা তুলিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন 

যে “/১07802৫১-কে আপনি “খিরঙ্গষেব” লেখেন। এই প্রস্তাবের 
অস্থবিধা কি জানেন? বাঙ্গালা উচ্চারণে য-এর উচ্চারণ জ-এর ন্যায়। 

স্তরাং আপনি “য দিয়া লিখিলেও পাঠক উহাকে ?-এর ন্যায় পড়িবে না, 

পড়িবে জ-এর ন্তায়ই ; কারণ এপ দুই একটি (91091169660 শব 

ব্যতীত আরও ত অজআ য-ওয়াল। শব্ধ ভাষাতে রহিয়াছে, যেমন, যে, যাহা, 

যন্ত্র যামিনী, ইত্যাদি, তাহাদের যেরূপ উচ্চারণ করা হইয়া থাকে, পাঠক 

আপনার “্ররঙ্গযেব”-এরও সেইরূপ উচ্চারণই করিবে । স্থৃতরাং ধ্বনি 

পৃথকৃকরপের ঘষে চেষ্টা আপনি “য” ব্যবহার দ্বারা করিতে চাহেন, তাহা 
সফল হইবে না। সে দিকৃ দিয়া দেখিলে, জ-এর নীচে ফুট কি দিয়া গ্রকাশ 

করিবার চেষ্টী বেশী ফলপ্রদ, কারণ জ-এ ফুটকি কোন প্রচলিত অক্ষর 
'নহে, একেবারেই নৃতন চিহ্ন, স্থতরাং লোকে প্রথম হইতেই নূতন 
উচ্চারণ করিতে শিখিবে, জানিবে যে জস্৮?। তবে এমনদ্ধে আমার 

আসল বক্তব্য এই যে সাধারণ লৌকিক ব্যবহারে জনসাধারণের জন্য 
এত সুক্্তা বা 900970-র কোনই আবশ্যকতা নাই--জ- এর 

শা পট পরত জী তাত - ২. ৯ পপ জপ পপ) খা অধ শী ৯০০ কি উজ তত ৯১ 

* “যদি বিদেশী শবে 2-এর জন্য “ঘ? ব্যবহার হয় তবে বিশেষ হৃবিধা হয়। প্রাচীন 

ভারতীয় শিলালিপিতে 425 শ্বানে 'অধস? পাওয়া যায় । আপত্ি হইবে যে য-কারের 

প্রকৃত উচ্চারণ £ নয়। আমি বলিয়াছি সুবিধার অস্ত “যা ব্যবহার করিতে।” 

ডাঃ শহীছুল্লার উল্লিখিত প্রবন্ধ | 



পঞ্ালোচনা। ২৩৫ 

বাবহারেই শ্বচ্ছন্দে চলিতে পারে । দিলী যদি [9611 বারা চলিতে পারে, 
ঢাক যদি 198০০ দ্বারা চলিতে পারে, 2%০)% তবে “জেত্রা” দ্বারা কেন 

চলিবে না? আর যদি পূর্ব্ববঙ্গীয় জ-এর উচ্চারণ ধরেন, তবে ত 

এজ” একেবারেই “£৮-জাহাজ'*কে আমরা বাঙ্গালরা বলি “2৪৮৪৪” ? 

আর একটা কথা। একস্থানে আপনার ষেন একটু তুল হইয়াছে মনে 

হইল। "আপনি লিখিয়াছেন “ক'নে ( কন্তা ), খল (খইল) প্রভৃতি শবে অ- 

কারের উচ্চারণ জাশম্মাণ ১০৮০০, চ01] (8019?) প্রভৃতির অভিশ্রুত 

ওকারের সমান |” আমার ত তাহা মনে হয় না। জান্মাণ 0 (9 5101506) 

ধখন দীর্ঘ হয়, তখন উহা আদিতে ও-ভাবাক্রান্ত হইলেও শেষটা এ-তে 

পর্যবসিত হয়, এবং মোটামুটি বলিতে গেলে এ-ধ্বনিটাই উহার 18361 এবং 
079092010%150 ধ্বনি-_স্ৃতরাং ৪০6০-এর উচ্চারণ কতকটা “শ্বেন্”-এর 

ন্যায় (ব-ফলার উচ্চারণ অস্ত:স্থ ব-এর উচ্চারণ ধরিতেছি )। আর হৃম্ব ০-এর 

উচ্চারণও প্রায় এর্ূপই, তবে হম্ব ; এবং হুম্ব হওয়ার দরুণ কতকটা ইংরাজী 
“]1,-এর ধ্বনির মত অর্থাৎ “হুন্ধ আ”-র মত শুনার; অর্থাৎ, 211০-এর 

উচ্চারণ ইংরাজী “13119” কিংবা “নু ৪11০ কিংবা ইহাদের মাঝামাঝি অতি 

সংক্ষিপ্ত একটা কিছু ধ্বনি। কিন্তু বাঙ্গালার ক'নে কিংবাখ'ল, ইহাদের অ-কারের 
ধ্বনি জানম্মীণ হম্য কিংবা দীর্ঘ ০-এর কোনটার মতই নহে । বরং, একেবারে 

ঠিক রেশটি পাওয়া না গেলেও, ইহাদের উচ্চারণ “কোনে” এবং “খোল”-এরই 

অশুরূপ। তাছাড়া, “বসিয়া” স্থলে কলিকাতা অঞ্চলের কথ্যরূপ “বোসে” হইলে, 

“কিন্ত” ( অর্থাৎ কন্+য়া) স্থলে কথারূপ “কোনে” লেখা অসঙ্গত নহে । * 

শুধু ধ্বনি-প্রসঙ্গেই আমি এই মন্তব্যটি করিলাম । আসলে, “বোসে” 

“কোনে” রি উভয় স্থলেই এ সে”! “ক কানে” রে লেখা 1 আমি পছন্দ করি 
২৯ পিট পদ পপ সপ পপ ০ পাপা 

০০ 

এ «কানে ঘরের কৌণে বাসে আছে? এই বাক্যে কনে ও কোপে এই ছুই শবের 
উচ্চারণ আমার কাছে এক নয়। কাজেই 'বাসে, (বসিয়া) স্থানে “বোসে? লেখ! চলে ; কিন্ত 
'কানে স্থানে 'কোনে? লেখ! চলিবে না।” ডাঃ শহীছুললীর উল্লিখিত প্রবন্ধ । 



২৩৬ বাঙ্গালা ভাষা ও বাণান 

এমন কি “বসে” “কনে” লিখিতেও আমার আপত্তি নাই--প্রসঙ্গ বা 
0069৮ আলোচনা করিলেই ঠিক উচ্চারণটি পাঠক ধরিতে পারেন। 

বস্ততঃ মৌখিক ভাষার এই সব স্ুক্ পরিবর্তমান ধ্বনি চিহ্বদ্বার! প্রকাশ 

করাই দুরূহ । আর আপনার প্রস্তাবান্ুষায়ী ও-কার ব্যবহার করিলেই যে সব 

গোলমালের অবসান হইবে বা অনিশ্চয়তা দূরীভূত হইবে এমন নহে* কারণ 
“পোড়ে” লিখিলে কি বুঝিব ? পড়িয়া. পড়ে» পোড়ে, না, পুড়িয়া যায় 

স্মপোড়ে? “মোরে” লিখিলে কি বুঝিব ? মরিয়া - মরে - মোরে, না, 

আমাকে -" মোরে ? “ভোরে” লিখিলে কি বুঝিব ? ভরিয়া -* ভরে -* ভোরে, 

না, প্রভাতে -ভোরে 1 কাজেই /120)1201/ একেবারে দূর করিবার 

কোন উপায় আছে বলিয়া মনে হয় না। যতটা মূল ধাতুর সহিত, ব্যুৎপত্তির 

সহিত সঙ্গতি রাখিয়া বাণান করা যাঁর, ততটাই মঙ্গল । 

সে যাহাই হউক, আলোচনা এই খানেই সাঙ্গ করা ষাউক। আমার 

মতামত আপনার অনেকটা জানাই আছে । আমি শুধু বিশেষ আনন্দিত 
হইয়াছি ইহা দেখিয়া যে বাণান-কমিটির প্রধান প্রধান প্রস্তাব বিষয়ে-_ষথা। 

রেফের পরে বর্ণান্বতর, যু্ধন্য ণ, হম্ব-দীর্ঘ, লাম-লুম-লেম, ইত্যাদি সম্বন্ধে-_ 

এতদিন পরে আপনার নিকট হইতে আমার মতের সমর্থন পাইলাম। 

আপনাকে আমি আমার আস্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি । আমার 

সত্রদ্ধ নমস্কার জানিবেন । আপনার সর্ববাঙগীণ কুশল প্রার্থনা করি । ইতি 

শুভানুধ্যায়ী 

শদেবপ্রসাদ ঘোষ 

সই চা পাক পপ ০ উপ এ ২ পা ৩০৯০ ০ পপ কপ ৫ ৯: পা পপ আপ পা 

* “কিরিয়া, বলিয়া, হইয়া ইতাদি পদের চল্ তি রূপে কোরে, বোলে, হোয়ে লেখা 
আবগ্তক । আমাদের বিবেচনায় অন্তত যেখানে অভিশ্রতি (701206)-এর জনা আছ 

স্বরে ও-কার উচ্চারণ হয়, বানানে উদ্ধকম! বাবহার না করিয়া! মোজান্জি ও-কার বাবহার 
করা উচিত ।” ডাঃ শহীছুলার উল্িখিত প্রবন্ধ । | 

চিপ পন 



[ “প্রবাসী”-র সহিত ] 

( “প্রবাসী”-র সম্পাদকীয় মন্তব্য ) 

বৈশাখের 'প্রবাসী*-তে শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মূলাবান্ 
ও অবশ্ঠপাঠ্য “রবীন্দ্রজীবনী”-র কিছু পরিচয়দান উপলক্ষ্যে এ পুস্তকের 
কিছু দোষ ক্রটি উল্লিখিত হইয়াছিল। তাহার মধ্যে “সর্ব” পূর্ব" 
“করৃকি” ইত্যাদি শবের বানানে রেফের নিম়স্থিত ব্যপ্ননের দ্বিত্ব লোপের 
বিরুদ্ধে কিছু লেখা হইয়াছিল। যাহা লেখা হইয়াছিল, তাহার বিরুদ্ধেও 
কিছু বলিবার আছে। ইহা! সত্য যে, আমরা “সর্ব” বলিনা, বলি “সর্ব” ॥ 
স্তরাং বানান উচ্চারণের অন্ধযায়ী করিতে হইলে, “দর্ব” লেখাই উচিত। 
কিন্তু আমর! লিখি “তর্ক” কিন্তু উচ্চারণ করি “তর্ক”, “তর্ক” বলি না 
লিখি “ন্থর্গ”, কিন্তু বলি ধন্বর্গগ”; ইত্যাদি। অতএব আমাদের 
বানানে ও উচ্চারণে সকল স্থলে সঙ্গতি নাই দেখা যাইতেছে । তাহ! হইলে 



২৩৮ ০১ বাঙ্গালা ভাষা ও বাণান 

আমাদের বোধ হয়, কেবল সেই সব স্থলেই রেফের নীচে ব্যাঞ্জনের দ্ধ 
রাখা ভাল যেখানে বুৎপত্তি বুঝাইবার জন্য তাহা আবশ্তক। অন্য সব 

স্থলে রেফের নীচে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব পরিহার কর! ভাল--উচ্চারণ যাহাই হউক | 

“বানান” কথাটি কেহ কেহ লেখেন “বাণান” । তাহার কারণ বোধ 

হর তাহাদের মতে শব্দটি “বর্ণন* শব্ধ হইতে উৎপন্ন । কিন্তু উহা কি প্রস্থত 

করা, রচন1 করা, তৈরি করা যে “বানানো” শব্দটির অর্থ তাহারই রূপাস্তর 

হইতে পারে না? ইংরাজীতে যেমন অ০:0-১11102 শবের প্রয়োগ 

আছে, তেমনি আমরাও মনে করিতে পারি, “বানান” দ্বারা আমর! দেখাই 

'কি কি বর্ণের বা অক্ষরের সহযোগে এক একটি শব্দ “বানানো” বা তৈরি 

করা বা রচন। করা হইয়াছে । 
জোষ্ঠ, ১৩৪৪ । 

( লেখকের পক্্র) 

বিগত জাষ্ঠ মাসের “প্রবাসী”-তে বাঙ্গাল। বাণান সম্থদ্ধে আমি কিঞিং 

আলোচনা করিয়াছিলাম। উক্ত সংখ্যাতেই এ বিষয়ে সম্পাদকীয় বিবিধ 

প্রসঙ্গেও একটু আলোচনা দেখিলাম । 

বিবিধ প্রসঙ্গে এ বিষয়ে যাহা বলা হইয়াছে তৎসন্থন্ধে আমার কিছু 

বক্তব্য আছে । রেফের পরে বাঙ্গালাতে প্রচলিত বর্ণদ্বিত্ব সম্বন্ধে স্বীকার 

করা হইয়াছে যে দ্বিত্ব হওয়াই উচ্চারণ-সঙ্গত-_বাণান উচ্চারণের অন্ধ্যায়ী 

করিতে হইলে “সর্ব” লেখাই উচিত, “সর” নহে। আমার প্রবন্ধেও 

এবিষয়ে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলাম। কিন্তু তারপর সম্পাদকীয় 

মন্তবো লেখ। হইয়াছে যে, যেহেতু সর্বত্র বাঙ্গালাতে রেফ্কের পরে উদ্ত 
প্রকার দ্বিত্ব ব্যবহৃত হয় না, যেমন ন্বর্গগ, তন্ক? এইরূপ লেখা হয় না, 

ুতরাং যেখানে বর্ণদ্িতবই প্রচলিত সেখানেও দ্বিত্ব তুলিয়! দেওয়া উচিত। 



লেখকের পত্র * ২৩৯ 

এই যুক্তি ঠিব সমীচীন মনে হয় না বরঞ্চ ঠিক উচ্চারণাহযায়ী বাণানই 

আদর্শ ধরিতে গেলে, এবং 10£191 হইতে গেলে বল! উচিত যে যেখানে 

দ্বেত্ব ব্যবহৃত হয় শা, সেখানেও হওয়া উচিত | বিশ্ববিষ্ঠালয় বাণান-কমিটিও 

বলেন ষে উচ্চারণাহুযাম্মী বাণানই তাহাদিগের লক্ষ্য, তবে এক্ষেত্রে তাহাদের 

বিপরীত দিকে উত্সাহ কেন? 

যাহা হউক, ভাষার প্রয়োগ ঠিক 1০21০81 কোথাও হয় না--জোর করিয়া 

ঠিক 102109] করিবার চেষ্টাও পণুশ্রম। তাই আমার নিজের বক্তব্য 

যাহা আমার প্রধন্ধে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি--তাহা৷ এই যে, ষে ষে স্থলে 
বর্ণঘ্বিত্ব প্রয়োগ হয় না, সেখানে না-ই হইল, এবং যে যে স্থলে বর্ণদ্ধিত্বই 

বাঙ্গালাতে একমাত্র প্রচলিত প্রয়োগ সেখানে বর্ণদ্িত্বই চলিতে থাকুক । 

বিশ্ববিগ্ভালয় বাণান-কমিটি কতকি জোর করিয়া প্রচলিত বর্ণদ্ধত্ব বর্জনের 

প্রস্তাবকে এই কারণেই আমি অন্মোদন করিতে পার নাই--কারণ ষে 

বাণান ব্যাকরণসঙ্গত, উচ্চারণসঙ্গত, এবং একমাত্র প্রচলিত বাগান, 

তাহা বজ্জন করিতে হইবে একথা একাস্ত অশ্রদ্ধেয়। মোট কথা, প্রচলিত 

প্রয়োগই ভাষার রূপের চরম প্রমাণ । ব্যাকরণানুগারে অশুদ্ধ অনেক শব্বও 

শুধু প্রচলনের ফলে শিষ্টপ্রয়োগ হইয়৷ গিয়াছে; আর শুদ্ধ শব্দগুলি প্রচলন 

সত্বেও আজ হঠাৎ “জোরের জোরে” অশুদ্ধ বনিয়া যাইবে, এরূপ অন্তত 

হাস্যকর ধারণা তাহাদের মস্তিক্ক কিরূপে গাইল আমি ত ভাবিয়া পাই না। 

“বাণান” শবের বাণান সন্বঙ্ধেও সম্পাদকীয় মন্তব্যে কিছু বলা 

হইয়াছে; এবং একটি অনুমান কর! হইয়াছে যে হয়ত তৈয়ারী করা অর্থে 

“বানানো” শবেরই উহা রূপান্তর ; এবং হয়ত সেই জন্তই অনেকে এই 
শবটিকে “বানান” রূপে লেখেন । কিন্তু বস্তুত: “বাণান” শবের ব্যুৎপত্তি 

মোটেই আন্দাজ বা অস্থ্মানের বিষয় নহে-_“বানানো”-র সহিত ইহার 
কোনই সম্পর্ক নাই । একটু প্রয়োগ অন্ঠধাবন করিলেই ইহা বুঝা যাইবে । 
কোন শবের বর্ণ-যোজনা থা বর্ণ-বিশ্লেষণ কর, ইহা বুঝাইতে, “অমুক শব্কে 
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বানাও” এইরূপ বলে ন1, “অমুক শব্ধের বাণান কর” এইরূপ বলে; “অমূক 
শব্ধ বানাইয়াছিলাম”, এইরূপ বলেনা, “অমুক শব্দের বাপান করিয়াছিলাম” 
এইরূপ বলে। "বানানো”-র উচ্চারণ স্বরাস্ত, “বাণান”-এর উচ্চারণ হসম্ত। 
“বানানো”-র ইংরাজী প্রতিশব্দ 7721008% বা 70899, ইহ1 £০৮৪০৭ কিংবা 

[৪৮ 0%:6101016 ) “বাণান” শব্দটি একেবারেই বিশেষ্ত | “বাণান” শব্দটি 

যে বর্ণযোজন। বা বর্ণ-বিঙ্লেষণ অর্থে “বর্ণন” হইতে আসিয়াছে তাহা 

নিঃসন্দেহ; এবিষয়ে কোন তর্কের অবকাশ নাই । তবে একথাও ঠিক যে 

“বর্ণন”-শব্দজ্ঞ হইলেও এই শব্দটিকে “বানান” ভাবে অনেকে লেখেন -- 

যেমন “কর্ণ-শব্বজ “কাণ??, পন্বর্ণ”-শব্দজ “সোণা”-কেও অনেকে “ন” দিয়া 

লেখেন । ছুই রকম রূপই বাঙ্গালাতে প্রচলিত আছে। কিম্তু যুলাম্নযায়ী 

রূপ “বাণান” । তাছাড়া, “বাণান” লিখিলে তৈয়ারী করা অর্থে “বানান” 
বা “বানানো” শব হইতে ইহার পার্থক্যও সহজে ধরা পড়ে । এই কারণে 

আমি নিজে “বাণান” বূপটিই অনুমোদন করি । আমার প্রবন্ধেও এবিষয়ে 

কিছু আলোচনা করিয়াছি। 
২২শে জ্যেষ্ঠ, ১৩৪৪ । শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ 



| “শনিবারের চিঠি"-র সহিত ] 

(“শনিবারের চিঠি*-র সম্পাদকীয় মন্তব্য ) 

কলিকাত। বিশ্ববিদ্ভালয় বৎসরাধিকাল পূর্বের একটি সমিতি গঠন 

করিয়া বাংলা বানানের নিয়ম যতদূর সম্ভব বিধিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করেন। 

এই সমিতি প্রারস্তে বঙ্গভাষার বিশিষ্ট লেখক ও অধ্যাপকগণের নিকট একটি, 

প্রশ্নপত্র পাঠাইয়া। তাহাদের অভিমত চান। আন্দাজ ছুই শত উত্তর পাওয়া 

যায়। সেই অভিমতগুলি বিবেচনা করিমা মমিতি ১৯৩৬ সালের মে মাসে, 

“বাংলা বানানের নিয়ম” প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করেন। এই পুস্তিকা 

প্রকাশের ফলে সাময়িক পত্রিকাদিতে নানা আলোচনা হইতে থাকে এবং 

বহুধিধ ম্তামতসংবলিত পত্রাদিও সমিতির হস্তগত হয়। স্বতরাং সমিতি 

পুনর্ববার নিয়মগুলি বিবেচনা করিয়া “বাংলা বানানের নিয়ম” পুস্তিকার দ্বিতীয় 

সংস্করণ বাহির করেন। বাংলা সাহিত্যের দুঈ জন শ্রেষ্ঠ লেখক, রবীন্্রনাথ 

১৬ 
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ও শরতচন্্র, বিশ্ববিদ্যালয়-নির্ধারিত এই সকল নিষ্নম মানিয়! চলিতে সম্মত 
হইয়া এক পত্র দেন। দ্বিতীয় সংস্করণে এই পন্জ মুদ্রিত হয়। কিন্তু তাহাতেই 
গোলযোগের শেষ হয় না। এই নিয়মগ্ডলির বিরুদ্ধে এবং পক্ষে আরও 
'অনেক ব্যক্তিগত ও প্রতিষ্ঠানগত আলোচন৷ সমিতির হস্তগত হইতে থাকে 

এবং বানান-সমিতির সকলেই সকল বি্ষিয়ে একমত না হওয়াতে এই নিয়ম 
গুলিকে চরম বলিয়া সমিতি গণ্য করিতে পারেন না। সুতরাং ইহার 

তৃতীয় সংস্করণও প্রস্তত হইতে থাকে । সম্প্রতি ইহা! প্রস্তুত হইয়াছে এবং 

আমরাও সমিতির সভাপতি ও অন্ত ছুই জন সদস্যের সহিত আলোচনা 
করিয়! তাহাদের এখন পধ্যস্ত শেষ নির্ধারণ অবগত হইয়াছি। 

ইতিমধ্যে (প্রথম সংস্করণ পুভ্তিকা প্রকাশের পর ) আমরা "শনিবারের 

চিঠি”-র “প্রসঙ্গ কথা” বিভাগে এই সকল নিয়মের দুই একটির অমঙ্গতি 
প্রদর্শন করিয়া আলোচনা করিয়াছিলাম। মাসাধিককাল পূর্বেও শ্রীযুক্ত 
দেবপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের সহিত আলোচনার ফলে বিশ্ববিঘ্যালয়কর্তৃক 

প্রচারিত নিয়মগুলি সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষকে আরও সাবধান হ্ইয়া পুনব্বিবেচনা 
করিবার জন্ত অন্থরোধ জানাইয়া কয়েকটি দৈনিক পত্রে প্রকাশিত এক 

আবেদনপত্রে আরও অনেকের সহিত আমরা স্বাক্ষর করিয়াছিলাম । এই 

আবেদনপত্রে দূর সম্ভব প্রচলিত নিয়ম বঙ্জায় রাখিয়া চলিতে সমিতিকে 

অন্রোধ করা হুইয়াছিল। তৃতীয় সংস্করণ প্রস্তুতের কথা আমরা তখন 

অবগত ছিলাম না। আমর! পরে ইহ? অবগত হই, এবং সঙ্গিতির সভাপতি 

ও দুই জন সদস্তের সহিত বিস্তৃত আলোচনা করি । আলোচনার ফলে 

“বাংল! বানানের নিয়ম”-এর তৃতীয় সংস্করণের ঘে খসড় দাড়াইম্বাছে তাহাতে 
আমরা মোটামুটি সম্মত আছি । সেই কথা বলিবার জন্যই এই প্রসন্ধের 

অবতারণা | 

যাহার সর্ষিতি-নির্ধারিত নিয়মের বিরোধিতা করিতেছেন সম্ভবত: 

ভাহারা এখনও নিক্ষমের তৃতীয় সংস্করণ দেখিবার স্থযোগ পান নাই। 
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'জ্যেষ্ঠের “প্রবাসী”-তে “বাঙ্গালা বাণান”-শীর্ষক যে প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ 

ঘোষ মহাশয় প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে দেখিতেছি, তিনি সাধুভাষা অর্থাৎ 

সংস্কৃত বা তৎসম শব্দের বানানে কোনও পরিবর্তন সমর্থন করেন ন|। 
ডাহার ধারণা বানান-সমিতি বিশেষভাবে এই পরিবর্তনের দিকেই ঝেক 

দিয়াছেন। “বাংল! বানানের নিয়ম” পুস্তিকা পাঠে কিন্তু আমাদের অন্তরূপ 

ধারণাই হইয়াছে। তাহারা সুচনাতেই বলিতেছেন, 
“অসংখ্য সংস্কৃত বা তত্সম শব্দ বাংলাভাষার অঙ্গীভূত হইয়া আছে; 

এবং প্রয়োজন মত এইরূপ আরও শব্দ গৃহীত হইতে পারে। এই সকল 

শবের বানান সংস্কৃত ব্যাকরণ-অভিধানাদির শাসনে সুনির্দিষ্ট হইয়াছে, সেজন্ত 

তাহাতে হস্তক্ষেপ অবিধেয় |” 

এবং তাহারা হঠাৎ গায়ের জোরে যে কিছু করিতে চাহিতেছেন না; 

তাহার প্রমাণ--তীহারা বলিতেছেন, 

“সমন্ত বাংলা শব্দের বানান এক কালে নিয়ন্ত্রিত কর! সম্ভবপর নয়। 

নিয়ন্ত্রণ ক্রমে ক্রমে হওয়াই বাঞ্ছনীয় । এই প্রবন্ধে বানানের কয়েকটি মাত্র 

নিয়ম দেওয়া হইয়াছে । নিয়মগুলি সাধারণ ভাবে প্রষোজা, কিন্তু শববিশেষে 

ব্যতিক্রম হইবে ।» 
সংস্কৃত বা তৎসম শব্ধ সম্বন্ধে মাত্র দুইটি নিয়ম (বাইশটির মধো ) সমিতি 

নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন £ 6১) রেক্ষের পর বাঞ্জনবর্ণের ধ্বিত্ব হইবে না; 

এবং (২) যদিক খ গ ঘপরে থাকে, তবে পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে 

অন্বস্বার অথবা বিকল্পে উ. বিধেয়। এই দুইটি নিয়মই সংস্কৃত ব্যাকরণের 
বিরোধী নয়, অবশ্ঠ সংস্কৃতি বিকল্পেবও বিধান আছে। দেব প্রসাদ বাবু দ্বিত্ 

বর্জনের ঘোর বিরোধী । তাহার বিশ্বাস ইহাতে এবং বিশেষ করিয়া 

রেফের পর য-ফলার দ্বিত্ব বাবার না৷ করিলে অনেক স্থলে উচ্চারপবিভ্রাট 

ঘটিবার সম্ভাবনা । সমিতি বহৃক্ষেত্রেই বিকল্পের বিধান দিয়াছেন ; 

এক্ষেত্রে দবিত্ব যখন সংস্কৃতব্যাকরণসম্মত, আশা করি, সমিতি তৃতীয় সংস্করণ 
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নিয়ম প্রকাশিত করিবার পূর্বে দ্বেবপ্রসাদ বাবুর যুক্তিগুলি বিবেচনা করিয়া 

দেখিবেন। 

অন্তান্ত যে সকল নিয়ম সম্পর্কে দেবপ্রসাদ বাবু আলোচনা করিয়াছেন 

আমাদের বিশ্বাস তৃতীয় সংস্করণ “বাংল! বানানের নিয়ম”? দেখিবার পর 

তাহার আর বিশেষ কিছু বলিবার থাকিবে না । তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত 

না হওয়া পর্যন্ত এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা সমীচীন নয়। 

জাষ্ঠ, ১৩৪৪ । 

( ল্লেখকের পত্র ) 

বিগত জ্ঞষ্ঠ মাসের “শনিবারের চিঠি”-তে বাঙ্গালা বাণান সম্পকীয় 

সম্পাদকীয় মন্তব্য বিষয়ে আমার দুই একটি কথা বলিবার আছে। 

ল্স্েষ্ট মাসের “প্রবাণী”-তে বাঙ্গালা বাণান সম্বন্ধে আমি যে প্রবন্ধটি 

লিখিয়াছিলাম এবং যাহার সম্বন্ধে উক্ত মন্তব্যে উল্লেখ আছে, সম্ভবতঃ 

মন্তব্যলেখক মহাশয় উহা! তেমন মনোযোগসহকারে পড়েন নাই। কারণ 

একস্থানে মন্তব্যে লিখিত হইয়াছে যে আমি শুধু সংস্কৃত ও সংস্কৃতমূলক শবে 
বাণান পরিবর্তনের বিরোধী । বস্কতঃ আমার আপত্তি তদপেক্ষা ব্যাপক । 

শুধু সংস্কত ও তন্মুলক শবে কেন, যে কোন শব্দেরই বাণান ভাষাতে 

একেবারে স্বপ্রতিষ্ঠিত হইর। গিয়াছে, অর্থাৎ ভাষায় ব্যবহারে যাহাদের একবিধ 

রূপই প্রচলিত, সেই সমস্ত শব্দেরই প্রচলিত রূপের পরিবর্তন প্রচেষ্টার আমি 

বিরোধী | ইহার কারণ এই ষে এইরূপ প্রচেষ্টার ফলে আবার একই শবের 

নানাবিধ বাণান চলিতে আরম্ভ করে অর্থাৎ বিশৃজ্খলাই আসে। অথচ 

বিশৃঙ্খল। আনয়ন কর! কাহারও উদ্দেশ্য ময়--াশা করি, বিশ্ববিগ্ঠালয়-নিয়ো 

্িত বাপান-কমিটিরও নয়--বিশৃজ্খপ! নিরাকরণ করাই সকলের অভিপ্রেত। 



পত্রালোচন। ২৪৫ 

এই জন্তই সংস্কৃতমূলক ছাড়াও অন্ত প্রতিষ্ঠিতরূপ অ-সংস্কৃত শবেও, ঘেমন, 
পোষাক, রেশম, পেশা, খোসা চাষ! ইত্যাদিতেও আমার ধারণা ষে কোন- 

রূস হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে । এই জন্তই যে সব স্থলে বাঙ্গালা প্রয়োগে 

রেফের পরে কেবলমাত্র বর্দ্িত্বই হয়, সেই নব স্থলে আমি তাহা রাধিবারই 

পক্ষপাতী ; যেমন, ৮, চ্ছ? জজ, 9, দি, দ্ধ, বর্ষ, শ্ব, ধ্-এর ক্ষেত্রে; আবার 

থে সব স্থলে রেফের পরে বর্ণদ্বিত্ব হয় না, যেমন, ক, খ গঁ, এ, 9 ইত্যাদি, 

সে সব স্থলেও প্রচলিত প্রয়োগে আমার আপতি নাই । মোটের উপর 

আমার মতে প্রচলিত স্থনিদ্দিষ্ট প্রয়োগের উপরে আর কোন কথা চলে না? 

অন্ততঃ কোন কথা চলা উচিত নহে। বাণান-কমিটিও মুখে সেই কথাই 

বলিতেছেন ; কিন্তু কাজে করিতেছেন অন্যরূপ | কারণ বাণান-কমিটির বহু 

্রস্তাবই প্রচলিত প্রয়োগের পরিবর্তনই বিধান করিয়াছে, অন্ততঃ বিকল্পে 

বিধান করিয়াছে । কিন্তু যেখানে একই রূপ প্রচলিত, সেখানে বিকল্প-বিধান 

সংস্কারের পথ নহে । যেমন, বাঙ্গালাতে প্রচলিত একমেবাদ্িতীয় “রাণী” 

রূপটি বাণান-কমিটির বিবিধ সংস্করণের কল্যাণে অতঃপর “রানি”, “রাণি,” 

“রানী,” প্রাণী,” এই চতুর্ব্ধ রূপে বিরাজ করিতে থাকিবে । ইহার উপর 
আর টাকা নিষ্প য়োজন। এইরূপ সংস্কার বিকারেরই নামান্তর । এই সব 

বিষয়ে উল্লিখিত প্রবন্ধে আমি বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি । এস্থলে তাহার 

পুনরাবৃত্তি অনাবশ্ক। 

বস্ততঃ, যে সকল শবে বহুবিধ রূপ প্রচলিত আছে, নান! প্রকার 
*271906 আছে, সেই সব স্থলে কোন একটি রূপ নির্দেশ করা ভাল। 

বাঙ্গাল! সাধু ভাষায়, বিশেষত: অ-সংস্কৃতমূলক শবে, এইবপ কিছু কিছ শব্দ 

আছে--সেইগুলি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা ভাল। কিন্তু সব্বেিপরি, বাঙ্গাল! 

সাহিত্যে আজকাল যে কলিকাতা অঞ্চলের কথ্যভাষা বা “চল্তি ভাষা”-র 
প্রয়োগ বহুল পরিমাণে হইতেছে, তাহার রূপবাহুল্য হাস করিবার চেষ্টাই 

বেশী আবশ্যক। কিন্তু বাণান-কমিটির প্রস্তাবাবলীর মধ্যে ১টি প্রস্তাব 



২৪৬ বাঙ্গাল! ভাষা ও বাপান 

লিপান্তরবিষয়ক, ১২টি সাধুভাষাবিষয়ক, এবং মাত্র ২টি কথ্যভাষা- 
বিষয়ক (প্রথম সংস্করণ হইতে বলিতেছি; ঘিতীয় সংস্করণে ১১টি 

সাধুভাষাবিষয়ক ; তৃতীয় সংস্করণের খসড়া এযাবৎ আমার দৃষ্টিগোচর হয় 

নাই )। ্বতরাং সাধুভাষায় প্রচলিত রূপের বিরুদ্ধেই যে বাণান-কমিটির 
অভিযান প্রধানত: চালিত হইয়াছে -যাহা! আমি “প্রবাপী*-তে লিখিয়া- 
ছিলাম--তাহা ভিত্তিহীন কিংবা অতিরপ্রিত নহে । তবে আশা করি 

বিশ্ববিস্যালয়-বাণান-কমিটি ভবিষ্ততে সাধুভাষায় বিশৃঙ্খলা-ষ্টির চেষ্টা 
পরিহার করিয়া তাহাদের নিয়োগের যাহা মুখ্য উদ্দেশ্য তাঁছষয়ে অর্থাৎ 

চল্তি ভাষায় শৃঙ্খলা আনয়নের দিকে মনোনিবেশ করিবেন। ইতি 

আঘাঢ়, ১৩৪৪ । শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ 



স্পল্ল্িশ্ণিভন 
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পরিশিষ্ট 
(ক) বাণান-কমিটির প্রস্তাবিত নিয়মাবলী 

( সংক্ষিপ্ত পরিচয় ) 

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োজিত বাঁণান-কমিটি ১৯৩৬ খুষ্টাব্ধের মে মাসে 
“বাংলা বানানের নিরম” নামক একটি পুস্তিক! প্রকাশ করেন। এই পুস্তিকা ভূষিকাতে 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ততানীন্তন ভাইস্-চ্যান্সেলর শ্রীধুক্ত শ্ঠামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 
মহাশয় জানান যে “কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয় কর্তৃক প্রকাশিত ও অনুমোদিত 
পাঠাপুস্তকাদিতে ভবিষ্কতে এই নিয়মাবলীসম্মত বানান গৃহীত হইবে।” অথচ পরবতী 
অক্টোবর মাসেই এই পুস্তিকা দ্বিতীয় সংস্করণ হয়, এবং উহাতে বাপানসন্বন্ধীয় 
প্রস্তাবাবলীর কিছু কিছু পরিবর্তন হয়। তাছাড়া, এ সংস্করণে পুস্তিকাটির প্রারন্তে কবিবর 
জীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ওপন্তাসিক ৬শরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্মতি প্রকাশিত 
হয়। কিন্তু বাপান-কমিটির প্রন্তাবাবলী সম্পর্কে বাঙ্গালার শিক্ষিত সমাজে খুবই 
আন্দোলন চলিতে ধাকে । তাহারই ফলে ১৯৩৭ খুষ্টাব্দের জুন মাসে এই পুস্তিকার 
তৃতীয় একটি সংস্করণ হয়। ইহাতে প্রস্তাবাবলী আরও পরিবর্তিত হয় ; এবং এই প্রথমবার 
বিরুদ্ধবাদীদিগের সমালোচন1 সম্পর্কে কিঞ্চিৎ যুক্তি অবতারণার প্রয়াস কর! হৃয়। 
তাছাড়া, এই সংস্করণে বিজ্ঞাপিত হয় যে “কলিকাতা বিশ্ববিষ্যালপের প্রকাশিত 
পুস্তকাপ্তে নিয়মাবলী-সম্মত বানান গৃহীত হইলে ক্রমে ক্রমে তাহা হপ্রচলিত হইবে । 
কিন্তু সাধারণের অভান্ত হইতে সময় লাগিবে এবং ছাত্রগণও প্রথম প্রথম নিয়ম লঙ্ঘন 
করিবে। সেজম্ক এখন কয়েক বৎসর বানানের নিয়ম পালন সম্বন্ধে কোনও প্রকার পীড়ন 
বাঞ্ছনীয় নয় 1”? এযাবৎ আর কোন সংস্করণ হয় নাই। ১৯৩৬-এর মে হইতে ১৯৩৭-এর 

জুন--এই এক বৎসর সময়ের মধো বাণান-কমিটির প্রস্তাবাঁবলীর পরিবর্তন ও বিবর্তন 
নিম্নে প্রদত্ত সংক্ষিপ্ত পরিচয্» হইতে উপলন্ধ হইবে । ) 
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( সাধুভাবা-বিষয়ক ) 

১। রেফের পর ব্যঞ্তনবর্ণের দ্বিত্ব £ সংস্কৃত শবে যদি বাৃৎ্পত্ির জন্য 

আবশাক হয় তবেই রেফের পর হ্বিত্ব হইবে; যথা, কার্তিক, বার্তী, বার্তিক, 

ইত্যাদি । অন্যাত্র দ্বিত্ব হইবে না; যথা, অর্জন, কর্ম, সর্ব, হৃর্ধ, ইত্যাদি। 

অসংস্কত শবে এইরূপ দ্বিত্ব সর্বত্র বজ্জনীয়; যথা, কর্জ, শর্ত? চর্বি, 
ইত্যাদি ( প্রথম সংস্করণ )। রেফের পর ব্যঞ্নবর্ণের কখনই দ্বিত্ব হইবে না 

( ছিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণ )। 

২। সন্ধিতে ৬. স্থানে অন্ুত্বার : যদি কথগঘ পরে থাকে তবে 

পদের অন্ত্থিত ম্ স্থানে অঙ্ুম্বার অথবা বিকল্পে ঙ বিধেয় ; ষথা, অহংকার, 

অহঙ্কার; শংকর, শঙ্কর; ইত্যাদি । 

৩। বিসর্গান্ত পদ : বাঙ্গালা বিসর্গাস্ত সংস্কৃত শব্দের শেষের বিনর্গ 

বজ্ছিত হইবে; যথা, আমু, মন, ইতভ্তত, ক্রমশ, বিশেষত, ইত্যাদি । কিন্তু 

শব্দের মধ্যে বিসর্গ-সন্ধি যথানিয়মে হইবে; যথা, আযুদ্কাল, পুনঃপুন, 

সম্যোজাত, ইত্যাদি ( প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ )। তৃতীয় সংস্করণে এবিষয়ে 

কোন নিয়ম দেওয়া হয় নাই । 

৪1 হৃস্ চিহ্নঃ সংস্কৃত হসস্ত পদের বা শব্দের শেষে হস্ চিহ্ন 

রক্ষিত হইবে; যথা, ত্বক, বিদ্বান, সম্বাট, ইত্যাদি (প্রথম সংস্করণ )। 

সংস্কৃত হসম্থ পদের বা শব্ধের শেষে হস্ চিহ্ন রক্ষিত হইবে, অথবা বিকল্পে 

বঙ্জন করা চলিবে; যথা, ত্বক, তক; ইত্যাদি (দ্বিতীয় সংস্করণ )। 

তৃতীয় সংস্করণে এবিষয়ে কোন নিয়ম দেওয়। হয় নাই । 
অ-সংস্কৃত শবের শেষে সাধারণতঃ হস, চিহ্ন দেওয়া! হইবে না। কিন্ত 

যদি তুল উচ্চারণের সম্ভাবনা থাকে তবে হৃস্ চিচ্ছ বিধেয়। মধ্য বর্ণে 

প্রয়োজন হইলে হস. চিহ্ন বিধেয় ১ যথা, থট্কা, উল্কি। যদি উপাস্তান্বর 

অত্যন্ত হস্ব হয়, তবে শেষে হস্ চিহ্ন বিধেয় ; যথা, কট. কট, থপ, সার্। 
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৫। ই,ঈ, উ, উঃ তন্তব বা তৎসদৃশ শবে, যদি মূল সংস্কৃত শবে 
ঈ বা উ থাকে, তবে ঈ বা উ অথবা ই বা উ হইবে; যথা কুমীর, কুমির 

শীষ, শিষ? পাখী, পাখি; শাড়ী, শাড়ি; রানী, রানি। উনিশ, উনিশ; চুন,চুন 
পুব, পুব; ইত্যাদি । এবিষয়ে তৃতীয় সংস্করণে অতিরিক্ত নিয়ম দেওয়া 

হইয়াছে ষে তন্ভব কতকগুলি শবে কেবল ঈ,কেবল ই,অথব! কেবল উ হইবে; 

যর্থা, নীল! (নীলক), হীরা (হীরক), চুল (চুল), তাড়, (ত্দ,), জুয়া (দ্যৃত)। 
তণ্তব ও তৎসদৃশ ভিন্ন অন্য শবে কেবল হৃন্বই বা হুন্বউ হইবে; 

যথা, ঝি, দিদি, মাসি, পিসি, কাকি, মামি, ঢাকি, ঢুলি, বান্ধালি, ইংরেজি, 

হিন্দি, রেশমি, পশমি, মাটি, ওকালতি, একটি, ছুটি, কি । গ্রথম সংস্করণ )। 

অসংস্কৃত স্ত্রীলিঙ্গ শব্ের অস্তে ঈ বা বিকল্পে ই হইবে , যথা, কাকী, কাকি; 

পিসী, পিসি; মামী, মামি; ময়রানী, ময়রানি। কিন্তু, “ঝি” ও “দিদি” 

কেবল ই-কারাস্ত হইবে । তত্তব ও স্ত্রীলিঙ্গ ভিন্ন অন্য শব্দে কেবল হৃস্ব-ই বা 

হম্ব-উ হইবে ; যথা, ঢাকি, ঢ,লি, ইত্যাদি । অব্যয় হইলে “কি” ? সর্বনাম 
হইলে বিকল্পে “কী” বা “কি” হইবে; যথা, তুমি কি যাইবে? তুমি কী 

(বাকি) থাইবে বল (দ্বিতীয় সংস্করণ )। স্ত্রীলিঙ্গ এবং জাতি, ব্যক্তি, 
ভাষা ও বিশেষণবাচক শব্দের অস্তে ঈ হইবে; ষথা, কলুনী, বাঘিনী, 

কাবুলী, কেরানী, ঢাকী, ফরিয়াদী, ইংরেজী, বিলাতী, দাগী, রেশমী । কিন্ত 

কতকগুলি শবে ই হইবে 3 যথা, ঝি, দিদি, বিবি; কচি, মিহি, মাঝারি, 

চলতি । “পিসী” “মাসী”? স্থলে “পিসি” “মাসি” লেখা চজিবে। অন্তত্র 

মন্ুষ্েতর জীব, বস্ত, গুণ, ভাব ও কম্মবাচক শবের এবং ঘ্িরাবৃত্ত শবের 

অস্তে কেবল ই হইবে; থা, বেঙাচি, বেঁজি, কাঠি, সুজি, কেরামতি, চুরি, 
পাগলামি, বাবুগিরি, তাড়াতাড়ি, সরাসারি, সোজাস্থজি ( তৃতীয় সংস্করণ )। 

৬। জধষঃ প্রথম ও ধিভীয় সংস্করণে এবিষয়ে কোন নিয়ম নাই । তৃতীয় 

সংস্করণে লেখ। হইয়াছে যে, এই সকল শবে য না লিখিয়া জ লেখা বিধেয় £ 

কাজ, জাউ, জাতা, জাতি, জুঁই, ভুত, জো, জোড়,জোড়া, জোত, স্বোয়াল। 
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৭1 ণনং অ-সংস্কৃত শব্দে কেবল ন হইবে? যথা, রানি, মোনা, কান, 

বামুন, কোরান, ইত্যাদি । তৃতীয় সংস্করণে এবিষয়ে অতিরিক্ত নিয়ম 

দেওয়া হইয়াছে যে যুক্তাক্ষর পট, &, গু, পচ চলিবে ; যখা, ঘুষ্টি, লন, ঠা] 
এবং “রানী” স্থানে বিকল্পে “রাণী” চলিতে পাবিবে। 

৮। ও-কার ও উদ্ধকমা প্রভৃতি £ স্ুপ্রচলিত বাঙ্গালা শকের উচ্চারণ, 

উৎপত্তি বা অর্থের ভেদ বুঝাইবার জন্য ও-কার, উদ্ধকমা ( ইলেক্) বা অন্ত 

চিন্ধ যোগ যথাসম্ভব বজ্জনীয়; যথা, যত, মত (সদৃশ), কাল (সময়, কল্য, কৃষঃ) 
ভাল ( কপাল, উত্তম), চাল ( চাউল, ছাদ, গতি ), ভাল (দালি, শাখা), এত, 

এখন, কে, দেখা, খেলা । “তো, হয়তো” বাণান বিধেয় ( প্রথম সংস্করণ )। 

এই সকল বাণান বিধেয় £ এত, কত, যত, তত; তো, হয়তে। ; কাল 

( সময়, কল্য ), চাল ( চাউল, ছাদ, গতি ), ভাল (দালি, শাখা )। এই 

সকল বাণান বিকল্পে বিধেয় : কাল, কালো ( রুষ্ণ ); ভাল, ভালো ( উত্তম) 

মত, মতো (সদৃশ ) (দ্বিতীয় সংস্করণ )। যদি অর্থ গ্রহণে বাধা হয়, তবে 

কয়েকটি শব্দে অস্ত্য অক্ষরে ও-কার বিকল্পে দেওয়া যাইতে পারে; থা, 

কাল, কালো; ভাল, ভালে! ; মত, মতো! ( তৃতীয় সংস্করণ )। 

কোন, এখন, কখন, তখন প্রভৃতি শব্দের বিভিন্ন প্রয়োগে এইরূপ বাণান 

বিধেয়; যথা, কোন্ লোক? কোন কোন লোক বর্ণান্ধ; কোনও লোক 

আসে নাই; কখন্ হইবে জানিনা; কথন মেঘ কখন রোদ্র। এমন 
কখনও হয় না (প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ )। তৃতীয় সংস্করণে এই নিয়মটি 

তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে । 

ইয়া উয়া! প্রত্যয়ান্ত কতকগুলি শবের চলিত (ও আধুনিক সাধু) 
রূপ এই প্রকার হইবে £ একবরে, জটেঃ কটমটে, ছটফটে, জলো, মদ, 

ঘরো) পড়ো, পটো, খড়ো, ঝড়ো । উপাস্ত্যবর্ণে ও-কার ধ্বনি বুঝাইবার 

জন্য বিকল্পে উদ্ধীকমা চিহ্ন দেওয়া যাইতে পারে । ধথা, একঘরে, জ'লো 
(প্রথম সংস্করণ)। ইয়! উদনা প্রতায়াস্ত কতকগুলি শব্দের চলিত (ও আধুনিক 
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সাধু) রূপ এই প্রকার হইবে ; একঘরে, জ'টে, কটম'টে, ছটফ'টে, জালো? 

ম'দো, ঘরো) পড়ো, পটো, খড়ো, ঝড়ে । দ্বিতীয় সংস্করণ )। ষদি অর্থ 

গ্রহণে বাধা হয় তবে কয়েকটি শবে আছ্য ব! মধ্য অক্ষরে উর্ কম! বিকল্পে 

দেওয়া যাইতে পারে ; যথা, পড়ো, পড়ো ( পড়ুয়া বা পতিত )। স্থপ্রচলিভ 

শব্দের উচ্চারণ, উৎপত্তি বা অর্থের ভেদ বুঝাইবার জন্য অতিরিক্ত ও-কার, 

উদ্ধাকমা বা অন্যচিহ্ন যোগ যথাসম্ভব বজ্জনীয় ( তৃতীয় সংস্করণ )। 

৯1 ং উঃ “বাঙালি, আঙুল, রঙের” প্রভৃতি বাণান বিধেয় ॥ 
( “বাঙালি” ও “বাঙ্গালি”র উচ্চারণ সমান নয় )। যদি স্বরচিহ্ন ষোগ ন! হয়, 

তবে বিকল্পে ং বাও বিধেয়; যথা, বং রঙ7 সং, সঙ; বাংলা, বাঙলা । 

(প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ) | “বাঙ্গলা, বাঙ্গালা, বাঙ্গালী, ভাঙ্গন” প্রভৃতি 

এবং “বাংলা, বাঙলা, বাঙালী, ভাঙন” প্রভৃতি উভয় প্রকার বাণানই 

চলিবে। হসন্ত ধ্বনি হইলে বিকল্পে ং বাঙ বিধেয়; যথা, রং, রঙ। 

স্বরাশ্রিত হইলে ও বিধেয় ; যথা, রঙের, বাঙালী, ভাঙন ( তৃতীয় সংস্করণ )। 

১০। শষ স: মূল সংস্কৃত শব অনুসারে তব শবেশ,ববাস 

হইবে ; যথা, আশ (অংশ), আষ (আমিষ), শাস (শশ্য), ইত্যাদি। 
তৃতীয় নংস্করণে এবিষয়ে অতিরিক্ত বলা হইয়াছে ষে কতকগুলি 

শব্দে বাতিক্রম হইবে; যথা, মিন্সে মেনুষ্য ) সাধ (শ্রদ্ধা )। 

দেশজ শব্দের প্রচলিত বাণান হইবে; যথা, সরেস, করিস, ফরসা 

(-শ1), উশখুশ (প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ )। দেশজ বা অজ্ঞাতমূল শবের 
প্রচলিত বাণান হইবে ; ঘথা, সরেস (-শ), ফরসা ( -শা ), উসথুস ( উশখুশ ) 

( তৃতীয় সংস্করণ )। 
বিদেশী শব্দে মূল উচ্চারণ অনুসারে ৪ স্থানে স ও 9 স্থানে শ 

হইবে; যথা, আসল, খাস, জিনিস, পুলিস, সাদা, সবুজ, মাসুল, মসলা, খুশি, 
চশমা, তক্তাপোশ, পোশাক, পালিশ, শখ, শৌখিন, শয়তান, শরবত, শরম, 

শহর, শার্ট, ইত্যাদি । তৃতীয় সংস্করণে এবিষয়ে অতিরিক্ত বলা হইয়াছে ষে, 
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কতকগুলি শব্দে বাতিক্রম হইবে ; মা, ইন্তাহার ( ইশ তিহার ), গোমন্ত। 
(গুমাশ তাহ ), ভিন্তী (বিহিশতী ), খ্রীষ্ট (010086)। 

বিদেশী শব্দে ৪-ধবনির জন্ত বাঞ্গালায় ছ অক্ষর বজ্জনীয় ; যথা, সাহেব 

(“ছাহেব” নহে), লতান ( “ছুলতান* নহে )। তৃতীস্ব সংস্করণে এবিষয়ে 

অতিরিক্ত বলা হইয়াছে যে ধেখানে প্রচলিত বাঙ্গাল! বাণানে ছ আছে এবং 

উচ্চারণেও ছ হয়, সেধানে প্রচলিত বাণানই বজায় থাকিবে ; যথা, কেচ্ছা, 

ছয়লাপ, তছনছ, পছন্দ । 

১১। চন্দ্রবিন্দু : কয়েকটি শব্দের বাণান এইরূপ নিদ্ধারিত হইল; যথা, 

কুচি (টুকরা), কু'চি (শৃকরাদির লোম) ; কু'জা (কুজ, সোরাই) । কু'দা (লাফান, 
কু'দ যন্ত্রে কাটা, কাঠের খুঁড়ি ইত্যাদি); কুড়ে (অলস), কুড়ে (কুটীর)। 
খোপা (কবরী) ছু'চ (স্থচ); ছোড়া (নিক্ষেপ করা), ছেড়া (ছোকরা); 

টেকা (স্থায়ী হওয়া); পুথি (পুস্তিকা); বাটা (পেষণ করা), বাটা (বণ্টন 

করা ); বেজি (নকুল) (প্রথম সংস্করণ) | দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণে এবিষন্ 

কোন নিয়ম দেওয়া হয় নাই । 

১২। ক্রিয়াপদ : সাধুভাষাম় ক্রিয়াপদের বাণানে অধিক মতভেদ দেখা 

ধায় না। অনেকে “করানো” “পাঠানো” লেখেন + কিন্ক অধিকাংশ লেখক 

“করান”, “পাঠান” বাণানের পক্ষে । ও-কার অনাবশ্যক ; অর্থ হইতেই 

উচ্চারণবোধ হম্ব ।; পেজন্ত “করান'” "্পাঠান”” ইত্যাদি বাণান বিধেয় 

( প্রথম সংস্করণ )। কুদন্ত রূপে “করান” “পাঠান” অথবা বিকল্পে “করানো? 

“পাঠীনো” প্রভৃতি বাণান বিপেয় (দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণ )। 

“করিয়ো”। “দিয়ো” উতাদি বাণানে য় অনাবশ্ক ; “করিও” “দিও” 

বিধেদ্ ( প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ )। তৃতীয় সংস্করণে এবিষয়ে কোন নিয়ম 

দেওয়া হয় নাই । 
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( চলিতভাষা-বিষয়ক ) 

১৩। ক্রিয়াপদ £ চলিত ভাষায় ক্রিয়াপদের বাণানে অতিরিক্ত ও-কার 

উদ্ধঁকম! ( ইলেক্ ) বা হস্ চিহ্ন অনাবশ্তক, কিন্তু ও-কার ধ্বনি বুঝাইবার 
জন্য কয়েকটি রূপে উদ্ধকমা বিকল্লে দেওয়া যাইতে পারে; যথা, হস (হস), 
হল (হ'ল), হলে (হ'লে), হত (হতা, হতে (হতে) কিন্তু হোক, হোন, 
( প্রথম সংস্করণ )। দ্বিতীয় সংস্করণে “হোক” “হোন” রাখা হইয়াছে, কিস্তু 

মধ্যে ও-কার ধ্বনি বুঝাইতে অন্যত্র উদ্ধকমাই বিহিত হইয়াছে, এবং তৃতীয় 

সংস্করণে সর্বত্রই বিহিত হইয়াছে ; যথা, হন, হক, হন, হাল, হলাম, 

হ'ত, হয়ো, হ'তে, হ'লে, হয়ে: তবে বিকল্পে উদ্বাকমা বঙ্জনের বিধান 

দেওয়। হইয়াছে । তাছাড়া, এই দুই সংস্করণে ভবিষাৎ কালের “₹” স্থানে 

বিকল্লে “বৌ” বিহিত হইয়াছে; ঘথা, হব, হবো । 

সাধু ক্রিয়াপদের “লাম” বিভক্তি স্থানে চলিত ক্রিয়াপদেও “লাম” 
বিধেয়, কারণ ইহা বন্ধ অঞ্চলের মৌখিকরূপে প্রচলিত এবং সাধুরূপেরও 

অচ্মষায়ী (প্রথম সংস্করণ) | “লাম” বিভক্তি স্থানে “লুম” বা “লেম”-ও লেখা 

যাইতে পারে । যথা, হলাম, হ'লুম, হ'লেম (দ্বিতীয় ও ভূতীয় সংস্করণ )। 

চলিত ক্রিয়াপদের এই রূপগুলি বিধেয় : হচ্ছে, হয়েছে, হচ্ছিল, 

হয়েছিল। 
১৪1 কতকগুলি সাধুশব্দবের চলিতরূপ £ “কুয়া, সুতা, মিছা, উঠান, 

উনান, পুরান, পিছন পিতল, ভিতর, উপর” প্রভৃতি কতকগুলি সাধূশবের 

মৌধিকরূপ কলিকাতা অঞ্চলে অন্ধ প্রকার । ষে শবের মৌখিক বিকৃতি 

আত্ম অক্ষরে, তাহার সাধুরূপই চলিত ভাষায় গ্রহণীয় ; যথা, পিছন, পিতল, 

ভিতর, উপর | যাহার বিকৃতি মধ বা শেষ অক্ষরে, তাহার চলিত রূপ 

মৌখিক রূপের অস্ুষায়ী করা বিধেয়; যথা, কুয়ো, স্থতোঃ মিছে, উঠন, 
উনন, পুরনে। 



২৫৬ " বাঙ্গালা ভাষা ও বাণান 

( লিপ্যন্তর-বিষয়ক ) 

১৫। বিবৃত-অ বা হম্ব-আ (০৪৮এর ০) £ মুল শব্দে 
ঘ্দি বিবৃত-অ 

বা হম্বআ থাকে তবে বাঙ্গাল! বাণানে আছ অক্ষরে আকার এবং মধ্য 

অক্ষরে অ-কার বিধেয় ; যথা, ক্লাব (০০), সার্কদ (০1098) । 

১৬ বি্ৃত-এ (৩৪৮-এর & ): মূল শবে বিকৃত-এ থাকিলে বাঙ্গালাম 

আদিতে আ। এবং মধ্যে ঢা বিধেয় ; যথা, আসিড (8০10), হ্যাট (0৮%5)1 

১৭। ঈ, উ: মূল শব্ষের উচ্চারণে যদি ঈ উ থাকে তবে বাঙ্গালা 

বাণানে ঈ উ বিধেয়; যথা সীল, (৪০21), স্প্ল (৪০০০1) 

১৮) 1 ৪২1» স্থানে যথাক্রমে ফ ও ভ বিধেয়) যথা, ফুট (1০০১) 

ভোট (০০৪)। যদি মূল শবে *-এর উচ্চারণ £এর তুল্য হয়, তবে 

বাঙ্গালা বাণানে ফ হইবে ; যথা, ফন (জাম্
মাণ %০2)। 

১৯। জ: জ স্থানে প্রচলিত রীতি অনুসারে উ ঘা ও বিধেয়; 

হথা, উইলসন (11800), উড (০০), ওয়ে (৪5) । 

২৯1 য়: নবাগত বিদেশী শবে অনর্থক যু প্রয়োগ বর্জনীয়। 

“মেয়র, চেয়ার, সোমেটর” প্রভৃতি বাণান চলিতে পারে ; কারণ য় লিখিলেও 

উচ্চারণ বিরুত হয় না। কিন্ত উ-কার বা ও-কারের পরে অকারণে য় য়া মে
 

লেখা অনুচিত । “এডোয্রার্ড” “ওম্বার-বণ্ত” না লিখিয়। “এড ওআর্ড” 

'*ওঅর-বণড লেখা উচিত । “হাওয়ার (0%:৫%%৪৩) বাণানে দোষ নাই । 

২১) 8১802 মূল উচ্চারণানুসারে.৪এর স্থলে স এবং ৪-এর স্থলে 

শ লেখা উচিত । এ র্ 

২২। ৪৮: ইংরাজী ৪6 স্থানে নৃতন সংযুক্ত বর্ণ স্ট বিখেয়। ফথা। স্টেশন | 

২৩। ££গস্থানে জব বাজবিখধেয়। রর 

২৪ | হস্ চি £ অন্ত্য হস, চি অনাবস্তক। বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতি 

অনুসারেই হস্ত উচ্চারণ হইবে। কেবল কপ উচ্চারণের সম্ভীবন থাকিলে 

হস্ চিহ্ন বিধেয়। মা টি এ 
পানা পিন কিনল 



(খ) কর্তার ইচ্ছ। কর্ম 

(রায় শ্রীযুক্ত রমা প্রমাৰ চন্দ বাহাদুর লিখিত ) 
( বাঙ্গাল! ভায়! ও.বাণান সম্পর্কে কবিবর শযুক্ বররন. গ্রকুরের সহিত লেখকের 

পত্রালোচনা. সাক্গ হইবার পর শ্রাবুক্ত রমাপ্রসাৰ চন্দ মহাশয় “মাসিক বন্থুমতী”-তে 
তছুপলক্ষ্ে এই প্রবন্ধটি লিখিয়াছিলেন। বাঙ্গালার ওম্যতম প্রথিতনামা মনীষীর অভিমত, 
হিসাধে প্বধ এই স্থান, প্রদত্ত হইল। ) 

অনেক দিন ধরিয়া শুনাশুন শুনিয়া আসিতেছি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 

বাঙ্গালা বাণান-সংস্কার সমিতি বসাইয়াছেন, সমিতির রিপোর্ট বাহির হইয়াছে, 
রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্্ রিপোর্টে প্রস্তাবিত পরিবর্তন মানিয়া' লইয়াছেন, 

কিন্তু কতকগুলি লোককে সমিতিতে স্থান দেওয়া হয় নাই বলিয়া তাহারা 

বিদ্রোহ করিয়াছেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। রি 
তার পর শ্রাবণ মাস হইতে দেখিতেছি, এই বাণান-দংস্কার লইয়া 

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত প্রযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষের দ্বৈরথ যুদ্ধ 
বাধিয়াছে। . গত ২৫1৩ বৎসরের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ কোনও বাঙ্গালী প্রতি- 

বাদীকে কখনও এইরূপ সম্মানিত করিয়াছেন বলিয়া স্মরণ হয় না। ঘোষ 

মহাশয় তাহার লিখিত পতরগুলির অস্তে “গ্রণত” হইলেও প্রতিবাদ লিখিবার 
১৭ 



২৫৮ বাঙ্গালা ভাষা ও বাণান 

সময় তাহার হাতের লাঠি কখনও নত করেন নাই। স্কুলের পত্তিত যেমন 
নির্মম ভাবে ছাত্রের বাপান ভুল, ব্যাকরণ তুল, এতিহাসিক ঘটনা সম্বন্ধে ভূল 
দেখান, তেমনই তিনি রবীন্দ্রনাথের ভুলগুলি দেখাইয়। দিয়াছেন। প্রত্যুতরে 
“বিনয়সম্ভাষণপূর্রক নিবেদনে” রবীন্দ্রনাথ বাগান-সমিতির বড় বড় পণ্তিত- 
দিগের আশ্রয় লইতেছেন। এইরূপ দৃশা দেখিতে পাইব, তাহা পূর্বে স্বপ্নেও 
ভাঁবিতে পারি নাই। 

দববপ্রসাদ বাবুর নিকট লিখিত পত্রে রবীন্দ্রনাথ বাণান-সংস্কার সমিতির 

যে ইতিহাস দিয়াছেন এবং সমিতির ফতোয়ার সমর্থনে ষে যুক্তি দিয়াছেন 

তাহা তাহার মুখে আশ্চর্ধ্যপ্রনক শুনায়। তিনি লিখিয়াছেন £ 

“বাংলা বানানের নিয়ম বিধিবদ্ধ কোরবার জন্যে আমি বিশ্ববিষ্ালয়ের 

কতৃপক্ষের কাছে আবেদন করেছিলুম।৮-**... 
“এরকম অব্যবস্থা দূর করবার একমাত্র উপায়-_-শিক্ষাবিভাগের প্রধান 

নিয়ন্তাদের হাতে বানান সম্বন্ধে চরম শাসনের ভার সমর্পণ করা |, 

“বিশ্ববিদ্যালয়-সমিতির বিধানকর্তা হবার মত জোর আছে--এই 
ক্ষেত্রে যুক্তির জোরের চেয়ে সেই জোরেরই জোর বেশি, একথা আমরা মানতে 

“রেফের পর ব্যঞজনের দ্বিত্থ বর্জন সম্বন্ধে বিশ্ববিগ্ালয় যে নিয়ম নির্ধারণ 

ক'রে দিয়েছেন, তা নিয়ে বেশি তর্ক করবার দরকার আছে বলে মনে করি 

নে। ধার! নিয়মে স্বাক্ষর দিয়েছেন-ভীঁদের মধ্যে অনেক বড়ে। বড়ো! পর্তিতের 

নাম দেখেছি। আপনি যদি মনে করেন তাঁরা অন্যায় করেছেন, তবুও 

তাদের পক্ষতৃক্ত হওয়া আমি নিরাপদ মনে করি | অন্তত তৎসম শবের ব্যব- 

হারে তাদের নেতৃত্ স্বীকার কোরতে কোনো ভয়ও নেই ল্জাও নেই ।”*"***" 

“আইন বানাবার অধিকার তাদেরই আছে, আইন মানাবার ক্ষমতা 

আছে ধাদের হাতে । আইনবিষ্যায় ধাদের জুড়ি কেউ নেই, ঘরে বলে তারা 

'আইনকর্াদের পরে কটাক্ষপাঁত করতে পারেন, কিন্তু কর্তাদের বিরুদ্ধে 



কর্তার ইচ্ছা কর্ম | ২৫৯ 

দাড়িয়ে আইন তীর! চালাতে পারবেন না। এই কথাটা চিন্তা করেই 
বিশ্ববিদ্ঠালয়ের অধ্যক্ষদের কাছে বানানবিধি পাক! করে দেবার জন্তে দরখাস্ত 

“আপনার চিঠির ভাষার ইঙ্গিত থেকে বোঝা গেল যে, বানানসংস্কার 

সমিতির 'হোমর| চোমরা” পণ্ডিতদের প্রতি আপনার যথেষ্ট শ্রদ্ধা নেই।. এই: 
অশ্রদ্ধা আপনাকেই সাঞ্জে কিন্ত আমাকে তো! সাজে না, আর . আমার মতো 

বিপুলসংখ্যক অভাজনদেরও সাজে না ।১-***, 

এই সকল বচনে দেখা যায়, স্বাধীন মতের এবং স্থাবীন পথের প্রতি 

রবীন্দ্রনাথ শ্রদ্ধ। হারাইয়। শেষে কর্তাভজা! এবং শক্তের ভক্তের দুলে মিলিয়া- 
ছেন। ভিনি বিশ্ববিদ্ভালয়ের এবং বাণানসংস্কার সমিতির উপর ষে 

অন্ধাপ্তলি বর্ষণ করিয়াছেন, তাহার কতক হিস্বা তাহার নিজের 
উপরেও বধিত হইয়াছে । তিনি স্বয়ং যখন “বাংলা বানানের নিয়ম 

বিধিবদ্ধ কোরবার জন্যে” বিশ্ববিচ্ালয়ের কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করিয়া- 

ছিলেন, তখন সেই কর্তৃপক্ষের পক্ষে আত্মসমর্পণ করা ভিন্ন উপায়াস্তর ছিল 

ন। .যে সকল বড় বড় পণ্ডিত বাঙ্গালা বাণানের নৃতন নিয়মাবলী স্বাক্ষর 

করিয়াছেন, কাহার কেহই বোধ হয় এই পধ্যস্ত ছুদ্ধর্য দেবপ্রসাদ ঘোষের 

সম্মুখীন হইতে সম্মত হয়েন নাই । কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুনকে বক্ষা 

করিবার জনয প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া শ্রীরুষ্ণের অস্ত্রধারণের মত, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই 

“বড়ো বড়ো পণ্ডিত”-দের সমর্থনের জন্ত স্বয়ং কলম ধরিয়াছেন। “বড়ে। 

বড়ো পণ্ডিত”-দের রবীন্দ্রনাথকে এই হন্দযুবক্ষেত্রে ঠেলিয়া দিয়া দূরে বসিয়া 
তামাসা দেখা সঙ্গত হইতেছে কি না তাহা আলোচনার পূর্বে, রবীন্দ্রনাথের 
পত্রগুলি হইতে বাদাচ্বাদের যুল ফট বুঝা! যায়, সংক্ষেপে তাহার সম্বন্ধে 

কিছু বলিব। 

_ ববীন্্রনাথ বাঙাল! শবকে ছুই ভাগে, বিভাগ করিয়াছেন--তৎসম 

(সংস্কৃত-সৃষ বাঁ মূল অবিকল সংস্কৃত শব) এবং তত্তব (সংস্কৃত হইতে 



ইন | বাঙ্গাল! ভাষ! ও বাণান 

উৎপন্ন, কতকটা বিরুত,-.. প্রাকৃত শব )। তৎসম শের বাণানের 
সংস্কারের স্ধে রবীন্দ্রনাথের নিজের গরজ ছিল না বলিয়া প্রকাশ করিয়া- 

ছেন। তিনি লিখিয়াছেন ঃ 

“কিন্ত যে প্রস্তাবটি ছিল বানান-সমিতি স্থাপনের মূলে, সেটা প্রধানত 
ততনম শব্ধ লম্পকীয় নয় 1৮.*******, 

“বিশ্বাবিদ্যালয়-বানানসমিতিতে তৎসম শব্দ সম্বন্ধে যারা বিধান দেবোর 

দায়িত্ব নিয়েছেন, এ নিয়ে দ্বিধা করবার দায়িত্ব ভার থেকে তারা আমাদের 

. পতৎসম শব্ধ সম্বন্ধে আমি নমশ্যাদের নমস্কার জানাব ।৮.***-.** 
তৎসম শব্দ সদ্বদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণানসমিতির প্রধান কীত্বি, রেফের 
পর ব্যগুনের দ্বিত্ব বজ্জনের নিয়ম । এই নিয়মটি করার জন্য রবীন্দ্রনাথ 

বাণানসংস্কার সমিতির নিকট পুনঃ পুনঃ কুপ্িশ করিয়াছেন । একটা অতি 
সহজ কাষের জন্য এই অতি ভক্তির কারণ বুঝা যায় না। বাঙ্গালা ভাষার 

যেসকল সংস্কত ( তত্সম ) শব্ধ ব্যবহৃত হয়, তাহার আকর অবশা সংস্কৃত 

সাহিত্য । প্রচলিত সংস্কৃত-সাহিত্যে যে শব্টি যে আকারে বাণান করা হয়, 

হিন্দী প্রভৃতি ভাষার পুস্তকে সেই শব্দটি অবশা সেই আকারে বাণান করা 

হইয়। থাকে । নতুবা সেই শব্দের তৎসমত্ব থাকে না। বাঙ্গালার বাহিরে 
সমস্ত ভারতবর্ষে, যুরোপে এবং আমেরিকায় ঘত সংস্কৃত পুস্তক ছাপ হয, 

তাহাতে সচরাচর রেফের পর দ্বিত্বব্যগনবর্ণ ব্যবহৃত হয় না। স্থৃতরাং 

ধাহার! কাশী, বোম্বাই, পুণ।, অক্সফোর্ড, লাইপক্জিক, হার্তার্ড প্রভৃতি সহরে 

মুদ্রিত সংস্কৃত পুস্তক পড়া-শ্তনা করিয়াছেন, বা এ সকল সহরে শিঙ্গালা 

করিয়াছেন, তাহাদের পক্ষে বাঙ্গাল! লিখিবার সময় রেফের পরে দ্বত্বব্যধীন- 

বর্ণ বর্জনের প্রবৃত্তি স্বাভাবিক । বাণান-পরিবর্ভন-সংস্কার সমিতির ইংরেজী- 

নবীশ সংস্কৃত পণ্ডিতগণ বাণান পরিবর্তন সম্বন্ধে খোলস হুকুম পাইয়া এই 

পরিবর্নটি যে প্রস্তাব করিবেন, ইহার জন্ত চমৎক্কৃত বা ভক্তিতে অভিভূত 



হইবার কোন কারণ নাই । কিন্তু বাঙ্গাল! দেশে এই প্রস্তাব কার্যে পরিণত 
করা সহজ নহে । বাঙ্গাল! দেশে বাঙ্গালী পণ্ডিতদিগের তত্বাবধানে মুক্রিত 

সংস্কৃত পুস্তকে, বাঙ্গালার শতসহন্র হস্তলিখিত সংস্কৃত পুস্তকে, রেফের পর 

দ্বিতব্যগ্ননরর্ণের ব্যবহার রহিয়াছে, এবং এই স্থত্রেই তত্সম শবে রেফের 

পর দ্বিত্বব্যঞ্জনবর্ণ বাঙ্গালায় প্রবেশ করিয়াছে। যতদিন বাঙ্গালায় লিখিত 
সংস্কৃতি রেফের পর এইরূপ দ্বিত্বব্যপ্ননবর্ণের চল থাকিবে, ততদিন বাঙ্গালা 

ভাষায় এই রীতি বজ্জন কর! সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয়' না। স্থুতরাং 

রবীন্দ্রনাথের নমস্কৃত পণ্ডিতগণের কর্তব্য, আগে বাঙ্গালার সংস্কৃত বাণান 

সংস্কার করিয়া, তার পর বাঙ্গাল! ভাষায় ব্যবহৃত তৎসম শব্দগুলির বাঁণান 
সংস্কারে হাত দেওয়া । কিন্ত বাঙ্গালার সংস্কৃত বাণানের সংস্কার বোধ হয 

এত সহজ হইবে না। এই ক্ষেত্রে সাহিত্যসম্রাট, কবিসমাট, কথাসাহিত্য- 

সমাট গণের প্রভাব আছে কিনা জানি না, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের লিটারারী 
$116625 ) পুলিসগণের জবরদন্তিও চলিবে কি না সন্দেহ। 

তৎনম শব্দ সম্বন্ধে নমস্কার জানাইয়া রবীন্দ্রনাথ তব শব সম্বন্ধে 
লিখিয়াছেন £ 

“কিন্ত তন্তব শর্ধে অপগ্ডিতের অধিকারই প্রবল । অতএব এখানে 

আমার মতো! মান্ষেরও কথা চলবে--কিছু কিছু চালাচ্চিও। যেখানে 

মতে মিলচিনে সেখানে আমি নিরক্ষরদের সাক্ষ্য মানচি। কেন না, অক্ষর- 

কৃত অসতা-ভাষণের দ্বারা তাদের মন মোহগ্রন্ত হয়নি ।: বিশ্ববিদ্যালয়ের 

বানান-সমিতির চেয়েও তাদের কথার প্রামাণিকতা ষে কম তা আমি বলব 

না--এমন কি হয় তো-যাক্ আর কাজ নেই।” 
তন্তব অর্থ সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন প্রার্কৃত শব্দ । পালি এবং প্রাকৃত 

ব্যাকরণগুলির অধিকাংশ সুত্রেই তন্তব শব্দের উৎপত্তির নিয়ম রহিয়াছে। 
এই সকল ব্যাকরণ রচনার অনেক পরে এবং পরবস্তী পরিবর্তনের ফলে 
বর্তমান বাঙ্গালা ভাষার আবির্ভাব । তথাপি এই নকল ব্যাকরণসম্মত 



এ বাঙ্গালা ভাষা ও বাখান্ 

অনেক তত্তব শব বাঙ্গালা ভাষায় দেখা! যায়। যেমন, সংস্কৃত “সাগর” 
শের স্থানে বাঙ্গালা “সায়র” । হেমচন্দ্রের প্রাকৃত ব্যাকরণের ৮১১৭৭ 

স্থত্ত্রে এই পরিবর্তনের বিধি আছে। বর্তমান বাঙ্গাল ভাষায় তন্তব 

“সায়র”-এর পরিবর্তে তৎসম “সাগর” শবের প্রচারই অধিক। সংস্কৃত 

“দ্েবকৃল'” শব্দের পরিবর্তে বাঙ্গালায় “দেউল” শব্ধ প্রচলিত আছে। 
হেমচন্দজ্রের ব্যাকরণের ৮১২৭১ স্ুজ্ষে এই পরিবর্তনের বিধি আছে। 

হ্মচন্দ্রের ব্যাকরণের ৮।২।৩ সুত্রে বিহিত হইয়াছে “ক্ষ+ স্থানে “খ* হয়, 
কখন কখন “ছ” অথবা! “ঝ” হয়। বাঙ্গালা, লেখার সময় এই স্থৃত্রটি গ্রতি- 
পালিত হয় না, কিন্তু কথিত বাঙ্গালায় এই স্ুত্রটি প্রতিপালিত হয়; যথা) 
আমর? বলি “থীন”, “পকৃখী”, “ভিকৃধু” ; লিখি “ক্ষীণ, “পক্ষী”, “ভিক্ষু? | 

সংস্কৃত শব্দের উচ্চারণের পরিবর্তনে তন্তব শব্দের উৎপত্তি, এবং পরি- 

বর্তনশীল উচ্চারণই তদ্ভব শব্গগুলিকে যুগে যুগে রপাস্তরিত করিয়াছে। 
বররুচির “প্রাকৃতপ্রকাশ”-এর ৫1৩৫ সত অনুসারে সংস্কৃত “জামাতা” স্থানে 

তন্তব “জামাআ” শব্দের বিধান | উচ্চারণের পরিবর্তনের ফলে বর্তমানে 

“জামাআ” “জামাই” আকার ধারণ করিয়াছে । “ভ্রাতা” স্থানে “ভাআা” 
ব1 “ভায়া” প্রাচীন প্রাক্কত ব্যাকরণসম্মত ৷ বর্ধমান বাঙ্গালাম্ “ভায়া” 

“ভাই” ছুই-ই প্রচলিত, কিন্তু “জামাআ” অপ্রচলিত | স্ৃতরাং রবীন্দ্রনাথ 

ষে তন্তব শবকে অপগ্ডিতের অধিকারতুক্ত বে-ওয়ারিশ সাবাস্ত করিয়াছেন, 

তাহা একেবারে ভুল । 

ধিতীয় পজ্রে রবীন্দ্রনাথ “প্রাকৃত* বাঙ্গালার বাণান সম্বন্ধে আলোচনা 

করিয়াছেন। এই প্রারত বাঙ্গালীর আলোচনায় তিনি যে কত পরস্পর- 

বিরোধী কথা বলিয়াছেন, তাহা দেবপ্রসাদ বাবু দেখাইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের 
এই নকল এবং অন্থান্ত ভুলচুক আলোচনা করিলে মনে হয়, এই প্রকার 

আলোচন। তীহার অধিকার-্বহিভূতি। রবীন্দ্রনাথ নিজের অনুভূতির বলে 
বাঙ্গাল! শবতত স্বনধে মূল্যবাম্ তথ্য আখিষ্কার করিতে পারেন, কিন্তু এই 



কর্তার ইচ্ছা কর্ণ ২৬ 

প্রকারের বাদানবাদের উপষোগী রীতিমত মেহেন্নত (42585) তাহার 

নিকট আশা কর! যায় না। তাহাকে বাণান-সংক্কারের ক্ষেত্রে টানিয়। 

আনিয়া এই বিড়ম্বনার সি কেন কর! হইল, তাহা বুঝা যায় না। *তিনি 
নিজে বলিয়াছেন, “আমি উকিল মাত্র, জজ নই। যুক্তি দেবার কাজ আমি 

করব, রায় দেবার পদ আমি পাইনি । রায় দেবার ভার ধার! পেয়েছেন, 

আমার মতে তারা শ্রদ্ধেয় ।” এত বড় কবির পক্ষে সাধারণে াহাকে যুক্তি 

এবং ওকালতী মনে করে, তাহ আশা করা দুরাশা । বাণান-সংস্কার সমিতি 

রবীন্দ্রনাথকে ওকালতীতে নিযুক্ত করিয়া, অথবা তিনি ওকালতী করিতে 

বাধ্য হয়েন এইরূপ অবস্থার স্থঙি করিয়া গহিত কার্য করিয়াছেন । কবি 

রবীন্দ্রনাথের স্থান অতি পরিপক্ক শাৰিকের এবং নিপুণ যুক্তিদাতার অনেক 

উদ্ধে। রবীন্দ্রনাথকে বাপান-সংস্কার সমিতির ওকালতীতে লাগাইয়। 

“বড়ো বড়ো” পণ্ডিতরা শালগ্রাম দিয়া বাট্না বাটাইতেছেন। তাহারা 
হয় ত বলিবেন, “আমরা লাগাই নাই, তিনি নিজেই লাগিয়াছেন।” 
তাহাদের উচিত ছিল, রবীন্দ্রনাথকে ওকালতী হইতে নিবৃত্ত করা । অবশ্যই 
তাহা করিলে এই সকল “বড়ো বড়ো” পণ্ডিতদের একটা লোকসান হইত; 
রবীন্নাথের রচনায় পুনঃ পুনঃ নমস্কৃত হইয়া! তাহারা যে অমরত্ 
(10700760110) ) লাভ করিতেছেন, তাহা দুর্ঘট হইতে পারিত। কিন্ত 

তজ্জন্য বুদ্ধ কবিকে বিপন্ন কর! উচিত হয় নাই। 

রবীন্দ্রনাথের ভক্তগণ ষে রবীন্দ্রনাথকে নিজের অধিকারের বাহিরে 
লইয়! গিয়া! খুব বিপন্ন করিয়া থাকেন, একথা আমার মত এক জন লগণ্য 

বাঙ্গালীই বলে না) রবীন্দ্রনাথের পরমহিতৈষী ইংরেজ বন্ধু স্তার উইলিয়ম 
রোটেন্ষ্টাইনও খোলাখুলি বলিয়াছেন। বিখ্যাত চিত্রকর রোটেন্ট্টাইন 
1190 ৪700 160700:৪ নীমক একখানি পুস্তকে আত্মজীবনীসহ বন্ধুবাদ্ধব- 

গণের বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। এই পুস্তকের ৩শ অধ্যায়ে 
রোটেন্্টাইন লিখিয়াছেন বে তিনি প্রথমতঃ 21০96], চ০1০ ৭ পত্রে 



হত * বাঙ্গাল! ভাষ! ও বাণান 

রানের একটি গল্পের অঙ্থবাদ পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন, 
বং আরও ইংরেজী অনুবাদের জন্ত জোড়া্সীকোতে চিঠি লিখিয়াছিলেন। 
এই চিঠির উত্তরে রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি গভীর ধর্ম্মবিষয়ক (০68 
1010717 1705951091 :00815066]) কবিতার ইংরেজী- অনুবাদ পাঠান 

হইয়াছিল। এই সকল কবিতার অচ্থবা? পাঠ করিয়া রোটেন্ষ্টাইন আরও 
মুগ্ধ হইয়াছিলেন, এবং প্রণথলাল সেন ও ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের ছার! চিঠি 
লিখাইয়। কবিকে লগ্ুনে ভাকিম়। আনিয়াছিলেন। তৎপর ইংরেজী 

“গীতাঞুপি” প্রকাশিত করাইয়াছিলেন, এবং লগুনের সাহিত্যিকগণের মধো 
যাহাতে “গীতাঞ্জলি” সম্যক আদ্র লাভ করিতে পারে, তাহারও ব্যবস্থা 

করিয়াছিলেন । ইহারই ফলে “গীতাগ্ুলি” নোবেল প্রাইজ কমিটির সভ্য- 
গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, এবং ১৯১৩ থুষ্টাব্দে ( বাঙ্গালা ১৩২* সালের 

গোড়ায় ) রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পাইয়াছিলেন। যুদ্ধের অবসানে ১৯২৭ 
থুষ্টান্বের মে মাসে মুরোপে গিয়া, রবীন্দ্রনাথ তথায় এক বৎমরের অধিক 

কাল থাকিয়া, কিসে মানবজাতির পরম এবং চরম হিতি হইতে পারে, এই 

বিষয়ে যুরোপের নানা দেশে বক্তৃতা করিঘ্াছিলেন । রোটেন্ট্াইন তাহার 
উল্লিখিত পুস্তকের ৩২শ অধ্যায়ে নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর রবীন্দ্রনাথের 
কার্যাকলাপ সম্থন্ধে লিখিয়াছেন : 

51180791380. 009 0০001965১০6 & 96767700515. 1) 11 

10,000) 00 000020900 000 6109 800190100 10101) 10801011060 

770৮ 010 119 020 1000 01) 1019 80000833 11) 1%070199, 

“75 8৪ 006 01691) 60 680919 60৪ 6000016, 500 [96909 5183 

017১9 105 006 8৮ 1875 10000906, 17600000772] [158০0 

৪3 60 0990209 & স০10-16016, 

“30৯ 9৮ 00709 25 8 067101003 6)10870992059 26 89005 

008 1750960 6116 71001617005 00৮ & [091৮ 0 1317) 800 15 ৪0৮ 
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6০ 0:09 ৪ 607%07005 ৪৪6০ 01 0100. [8079) ৮7110 1020 

1710১9:60 1150 011961) 21) 1307122]) 065০000 10179911 00 [০০6৮ 

800 609 1718 9010001, ০1] 100 010 10861638, 485 & 17781), 

1010৪ 107 %717)9 0] 6008000, 50180076 69210 00৮ 16518% 0139 

5/0006]7 81)0 1) 00 8, 1958 10921186179 ৪000 60 10981 

009 আ001)09 ০01 600 0111, 1306 &, 10096, 81106011700 101709611 

৪৬ 1009 1200. 60 00109216069 017 1075 270১ 05086 06109 103 

[01109 7 69 10059 1019 9৮000 13 6০ 1010) 092 10819, 0177) 

1881760660 6100) ৪0৩0£0 01 012590601050216-201750601)988 

2700 ৪0109590895 11101901091) 11820707০01 00639 008116169 199 

1050 1019 0011 91785, 1306 006 0০0 2৮০91560 17 60106801061014, 
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বউ বাঙ্গালা ভাষা ও বাণান 

৪৪ 0067 99061)60 19001793, 106%%3১ 891)610) 210066 9700 

[90087 ০10960. 60617 0005 8081080 8001) 1211-0)60, [21591695 

800 01185, 1 1098210611:0196075 1)00089 09 13856 19891) 1716980 

00 0098৪, 0 10259 ৮4153 068]),৮ 

রোটেন্ঠাইন রবীন্দ্র-তক্তগণের লীলা-খেলা কতটুকুই বা দেখিয়াছিলেন ? 
তাহাতেই তিনি তাহাদের স্বরূপ ঠিক চিনিয়া ফেলিয়াছিলেন। স্বুরোপে গিয়া 

ইহাদ্দের ল্ধাচৌড়া কথা, ফাশিজমের নিন্দা বা কম্যুনিজ মের প্রশংসা, 
কাহারও কোন ই্ট বা অনি করিতে পারে না। কিন্তু বাঙ্গালাদেশের কথা 

স্বতন্ত্র! ভক্তগোষ্ঠি-পরিবেহিত রবীন্দ্রনাথের আবদার বাঙ্গালাদেশকে 
ব্যতিব্যস্ত করিয়া রাখিয়াছে। কবির নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তির কয়েক মাদ 
পরেই, ১৩২১ সালের টৈশাখ হইতে “সবুজপত্”-এর প্রকাশ আরম্ত হয়। 
“সবুজপত্র”-এর প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত, কবির রচিত “সবুজের অভিযান” 
নামক কবিতার প্রথমেই কবি বলিয়াছেন : 

ওরে নবীন, ওরে আমার কীচা ! 

ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ 
আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাচ! ! 

রক আলোর মদদে মাতাল ভোরে 
আঙ্জকে যেযা বলুক তোরে! 

সকল তর্ক হেলায় তুচ্ছ ক'রে 

পুচ্ছটি তোর উচ্ছে তুলে নাচ ! 

আয় দুরস্ত, 'আয় রে আমার কাচা ! 

সবুজের অভিযানের আরস্তের পর বাঙ্গালা-সাহিত্যক্ষেত্রে অনেক অবুঝ 

পুচ্ছটি উচ্চে তুলিয়া অনবরত নাচিতেছে। এবং নাচিতে অসন্মরত আধমরার৷ 
ঘা খাইতে খাইতে মরিবার পথে চলিয়াছে। | 
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কিন্ত কই, সবুজের অভিযানের অধিনায়কের মুখে কখনও শুনিতে পাই 

না যে তাহার অভিযান জয়যুক্ত হইয়াছে। ক্রমশঃ তিনি বুবিয়াছেন, 

বাণানের সংস্কার না হইলে তাহার অভিযান বিফল হইবে। কিন্তু বাণানের 

নৃতন আইন করে কে? তাহার জন্য যুরোপের ছাপওয়াল! এক জন 

পণ্তিত চাই। এমন সময়ে শ্রীযুক্ত সুনীতি চট্টোপাধ্যায় ভাষাবিজ্ঞানে 

ডি. লিট, উপাধি লইয়া লগ্ন হইতে ফিরিলেন। স্থনীতি বাবু তখন বয়সে 

নবীন এবং কাচা । সুতরাং তাহাকে কাষের ভার দেওয়া হইল। এই 

সম্বন্ধে কবি লিখিয়াছেন £ 

“কিন্তু প্রাকৃত বাংলার প্রামাণ্য অভিধান এখনো হয়নি, কেন না আজে 

তার প্রামাণিকতার গ্রতিষ্ঠাই হতে পারেনি। কিন্তু এই বানানের ভিৎ 

পাকা করার কাজ সুর করবার সময় এসেছে । এতদিন এই নিয়ে আমি 

ঘবিধাগ্রস্ত ভাবেই কাটিয়েছি । তখনো কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ে বাংলা 

তাঁষা প্রাধান্ত লাভ করেনি । এই কারণে স্থনীতিকেই এই ভার নেবার 

জন্য অনুরোধ করেছিলেম। তিনি মোটামুটি একটা৷ আইনের খসড়া তেরি 

করে দিয়েছিলেন। কিন্তু আইনের জোর কেবল যুক্তির জোর নয় পুলিসেরও 

জোর। সেই জন্তে তিনি দ্বিধা ঘোচাতে পারলেন না। এমনকি, আমার 

নিজের ব্যবহারে শৈথিল্য পূর্ধ্বের মতোই চলল ।” 

এক শতাবধীর চেষ্টার ফলে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে, বাঙ্গালার 

বাণানের ভিৎ জমাট বাধিয়াছিল। তারপর রবীন্দ্রনাথ এবং তাহার 

শিশ্কগণের উচ্ছঙ্খলতা এই ভিতর কতকটা ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। শেষে 

রবীন্দ্রনাথ এই ভিৎ একেবারে ধ্বংস করিবার অবসর খুঁজিতেছিলেন। এমন 

সময় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাবিষয়ে বাঙ্গাল! ভাষার প্রীধান্ত স্থাপন 

করিলেন। এই স্থযোগে রবীন্দ্রনাথ বাণাঁন-সংস্কার করিয়! বিশ্ববিদ্ভালয়কে 

ক্ষমতা পরিচালন করিতে অস্থরোধ করিলেন। তীহার অঙ্গগত পর্তিতগণকে 

লইয়। বাণান-সংস্কার সমিতি গঠিত হইল। এই সমিতির রিপোর্ট ক্রমশঃ 
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প্রকাশিত হইতেছে। সাময়িক পত্রে নৃতন বাণানের নমুনা দেখ। 
দিয়াছে । 

রবীন্দ্রনাথের প্রভাব আছে। মুরোপীয় মর্ধ্যাদার মোহ আছে। 

বিশ্ববিদ্তালয়ের রেগুলেশন-লাঠির জোর আছে। স্কৃতরাং স্কুল এবং 

কলেজের পাঠ্যপুস্তকে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্থজীবিগণের লেখায় নূতন 

বাণান চালান কঠিন হইবে না। কিন্ত তাহার বাহিরে ষে সব লেখক 

পাঠক আছেন, তাহার! যদি এই নূতন বাণান শিক্ষা করিবার অবকাশ না 

পায়েন, তবে বিশৃঙ্খল বাড়িয়া যাইবে নাকি? তারপর এই ষে বাণান 

সম্পর্কে নৃতন কিছু করিবার হুহ্ছুক উঠিল, এই হুজুক কি এইখানে থামিবে? 

লবজাত এবং অজাতগণ যে এই “নতুন কিছু করার” ব্যাধির দ্বারা আক্রাস্ত 

হইবে না, এবং আবার বাণান-সংস্কার করিতে চাহিবে না, তাহা কে 

বলিতে পারে? রবীন্দ্রনাথের অনুমোদিত বাণানবিধি ষে লোকে চিরকাল 

বেদবিধির তুলা মনে করিবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের আধিপত্য চিরকাল যে এক 

হাতে থাকিবে, তাহারই বা সম্ভাবনা কি? মান্ধষের রুচির সর্বদাই 
পরিবর্তন ঘটিতেছে। কয়েক বৎসর পৃর্ধে প্রতিদিন প্রায় প্রতি ঘরে 

রবীন্দ্রনাথের গান শুনা যাইত। এখন আর তেমন শুনা যায় না। 

গ্রামোফোনের রেকর্ডে বা রেডিওতে রবীন্ত্র-সঙ্গীতের প্রাধান্য নাই। 

- আরও একটি কারণে, কবির আবদার সত্তেও, ঠিক এই সময়ে বিশ্ববিষ্তা- 
লয়ের বাঙ্গালা বাপান-সংস্কারে হাত দেওয়া উচিত হয় নাই । বাঙ্গাল! ভাষা 

ধাহাদের মাতৃভাষা, তাহাদের অধিকাংশই মুসলমান । ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 
এবং বঙ্কিম. চট্োপাধ্যায় প্রভৃতি যে বাণানবিধি এবং ব্যাকরণ অনুলরণ 
করিয়াছিলেন, বঙ্গীয় মুসলমান লেখকগণ তাহা মানিয়া লইয়াছিলেন। 
এত দিন পড়াশ্তনা অপেক্ষারৃত অল্পসংখ্যক হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সীমাবদ্ধ 

ছিল। এখন জনসাধারণের মধ্যে পড়াশুনা প্রচলিত হইবে। স্থতরাং 

এখন ভাষা! আরও সহজ করিতে হইবে । ভাষা! সহজ করিবার উপায়, 
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জনসাধারণের কথিত ভাষায় প্রচলিত সহজ শবের ব্যবহার। বাঙ্গাল! 
ভাষায়, বিশেষতঃ মুসলমানসমাজের কথিত ভাষায় অনেক আরবীসম ও 

আরবীভব এবং পার্সীসম ও পার্সীভব শব্দ আছে। এই সকল শব্দকে 

বাঙ্গালা-সাহিত্যে স্থান না দিলে এই সাহিত্য মুনলমানসমাজের আদর লাভ 
করিতে পারিবে না। এই সকল শব্দ যদি আরবী ও পার্সীর মত বাণান 

করিতে হয়, তবে কতকগুলি নৃতন ব্যঞ্চনবর্ণের দরকার হইবে, এবং যাহারা 

আরবী পাসী ভাষার মৌলিক উচ্চারণে অভ্যন্ত নহে, তাহাদের পক্ষে উচ্চারণ 

করা কঠিন হইবে। স্থৃতরাং আরবী ও পার্সীর তৎসম এবং তত্তব শব্দের 

বাণানের অম্বন্ধে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে আপোষে মীমাংসা করা আবশ্ঠক। 

এই সময় যদি হিন্দুরা সংস্কৃতের তৎসম এবং তগ্ভব শব্দের চল্তি বাণান 
উলট পালট করে, তবে আরবী ও পাসী শবের বাণান সম্বন্ধে চল্তি 

বাণানের দোহাই দেওয়া চলিবে না । ফলে নানারূপ অস্থবিধা এবং বিরোধ 

উপস্থিত হইবে। বড় বড় প্ডিতরা যদি তৎসম এবং তন্ভব শব্ধ সম্বন্ধে 

প্রচলিত রীতি (1781090.) না মানেন, তবে বড় ঝড় মৌলবীরা 

তাহাদের তৎসম এবং তগ্ব শব্দ সম্বন্ধে £:৪1690 মানিতে চাহিবেন 

কেন? এসকল বিষয়ে কর্তার ইচ্ছা কশ্ম না করিয়া, জনগণের মুখ চাহিয়া, 

অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া কাঁধ করাই কর্তব্য । 

কাত্তিক, ১৩৪৪ । 
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নিবেদন 
আজ বাঙ্গালাভাষায় এক বিষম বিপ্লব উপস্থিত । বঙ্গদেশের শিক্ষার্থী 

বালকবালিকাদিগের এবং জনসাধারণের সম্মুথে এক বিষম সমস্যা উপস্থিত। 

কিছুদিন ধরিয়া কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়নিযুক্ত এক কমিটি বাঙ্গালাভাষার 

বাণান লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছেন, এবং ইতিমধ্যেই তাহাদের প্রস্তাবাবলীর 

দুইটি সংস্করণ বাহির করিয়াছেন। এই দুই সংস্করণের প্রন্তাবগুলির মধ্যেও 

যথেষ্ট পার্থকা রহিয়াছে । কিন্ত উভয় সংস্করণেই প্রচলিত বাণানের উললট- 

পালট করিয়া নূতন রকম বাণান অবলগ্কনের নির্দেশ কর! হইয়াছে । আবার 

সম্প্রতি (২৫শে ফেব্রুয়ারী তারিখের কলিকাতা গেজেটে ) বঙ্গীয় শিক্ষা- 

বিভাগ হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে ষে বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তুক প্রবন্তিত বাণানই 
যথাসম্ভব শিক্ষাবি ভাগ-কর্তক অনুমোদিত পাঠ্যপুস্তকাদিতে অবলম্থিত হইবে। 

অর্থাৎ বর্ণপরিচয় হইতে আরম্ত করিয়! বাঙ্গালা ভাষাকে নৃতন ছাচে 
ঢালিতে হুইবে। স্থতরাং অবিলম্বে এবিষয়ে বঙ্গভাষাভাষী জনসাধারণের 

সঙ্গাগ হওয়া উচিত; বিলম্ব করিলে ঘোরতর অনিষ্ট হইবার সম্ভীবনা। 

কোন ভাষার প্রচলিত রূপের উপর লঘুচিত্ততার সহিত হস্তক্ষেপ করিতে 

যাওয়া অত্যন্ত অনিষ্টকর । ভাষায় যে সমগ্ত রূপ, যে সমন্ত বাণান-রীতি 

প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে, তাহার পশ্চাতে একটা কারণ আছে একটা 
ইতিহাস আছে । শুধু সংস্কার-খেয়ালের বশবর্তী হইয়া সেই সব রূপ ও রীতি 



প্রতিবাদ ও আন্দোলন | ২৭৩ 

পরিবর্তনের চেষ্টা করিলে ভাষায় শুধু বিশৃঙ্খলাই উপস্থিত হয়। কিছুদিন 

পূর্বে ইংলণ্ডে কোন কোন তরফ হইতে এইরূপ ভাবে ভাষা-সংস্কারের 

প্রস্তাব হইয়াছিল । তখন তত্রত্য বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইহার তীত্র 

প্রতিবাদ হইয়াছিল। অথচ বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি-কন্ৃকি প্রকাশিত অধিকাংশ 
প্রন্তাবই এই ধরণের, অর্থাৎ প্রচলিত রীতিবিরোধী। প্রচলিত ; বাপান 
পরিবর্তনের এইব্প প্রচেষ্টা অভীব নিন্দনীয় । 

শুনা যায়, “চল্তি” ভাষার রূপ নিয়ন্ত্রণের নিমিত্বই এই কমিটির সুচনা 
হইয়াছিল। “চল্তি” ভাষার প্রয়োগে যেরূপ বিশৃঙ্খল! দেখা যায়, তাহাতে 
মনে হয় কমিটি সেদিকে মনোযোগ দিলে কতকটা কাজ করিতে পারিতেন। 

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে তৎসম্পর্কে ইহারা বিশেষ কিছুই না করিয়া 
বাঙ্গাল! সাধুভাষার প্রচলিত রূপের বিরুদ্ধেই ইহাদের অভিযান চালাইয়াছেন। 

আমরা বাঙ্গালাদেশের সাহিত্যান্গরাগী জনসাধারণের পক্ষ হইতে 
প্রচলিত বাঙ্গালা ভাষার উপর এই প্রকার অযথা হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে তীব্র 
প্রতিবাদ জানাইতেছি। কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের সুযোগ্য ভাইস্ চ্যান্সেলর 
মহোদয়, বঙ্গীয় শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর মহোদয়, এবং বঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী ও 

প্রধান মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন ঘে তাহারা অবিলম্বে 

এবিষয়ে অবহিত হইয়া বাঙ্গালাভাষাকে বিশৃঙ্খলা ও বিভ্রাটের হস্ত হইতে 
রক্ষা করুন। ইতি ১লা ৫বশাখ, ১৩৪৪ । 

শ্রীঅন্থরূপা দেবী, শ্্রীকুমুদিনী বন্থ, শ্রীসৌরীন্রমোহন মুখোপাধ্যায়, 
শ্রীসরোজনাথ ঘোষ, শ্রীদীনেন্দ্কুমার রায়, শ্রীহেমেন্ত্রপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীশৈলেন্দ্- 

ক লাহা, গ্রীসজনীকান্ত দাস (শনিবারের চিঠি), শ্রীব্রজেন্্নাথ বন্যোপাধ্যায় 

(প্রবাসী), শ্রাহ্ুকুমার মিত্র (সব্রীবনী), শ্রীসতীশচজ্ মুখোপাধ্যায় (বন্থমতী), 
শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন সান্ন্যাল, প্রীনরেন্্রনাথ শেঠ, শ্রীরাধাবিনোদ পাল, শ্রাঅন্ব,জ- 
নাথ বন্দোপাধ্যায়, শ্রীত্িদিবনাথ রায়, শ্রীঅনাথগোপাল সেন, শ্রীঅশৌকনাখ 
শাস্ত্রী, শ্রীসত্যেন্রনাথ সেন, শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ, ইত্যাদি । 
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দৈনিক বন্ুমতী 
(১) 

(৭ই জোষ্ঠ, ১৩৪৩) 

রহ ধের্য্যং ! 
তরুণ ভাইস-চ্যাব্দেলায়ের কর্তৃত্বে কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয় নানা দিকে 

থে 80৪] £97)103 1০: 10190)1990 €0975-র পরিচয় দিতেছেন, তাহাতে 

বিশ্ববিদ্যালয়কে এঁ এক উপদ্ধেশই দিতে হয়--“রহু ধৈর্যং') | 

আমরা. রেজিষ্ারের উপহার--দকলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয় কর্তৃক 
প্রকাশিত” পুস্তিকা! “বাংলা বানানের নিয়ম” পাইয়া! ভাবিতেছি, ইহা 
কি বিদেশী লাইনোটাইপ বা এরূপ কোন কোম্পানীর 21০686০7-এ 
প্রচারিত হইয়াছে? খন কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয় মাতৃভাষাকেই শিক্ষার্থীর 
পক্ষে শিক্ষার বাহন করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন আমর! 



২৯৪ | বাঙ্গালা ভাষ! ও বাগান 

ঘেমন আনন্দাহ্ভব করিয়াছিলাম, আজ বিশ্ববিদ্ভালয় “কতৃক” প্রকাশিত 
এই পুস্তিকা পাইয়া তেমনই শঙ্কিত হইয়াছি। এখে সত্য সত্যই. 

“উচল বলিয়া অচলে চড়িস্ু 
পড়ি অগাধ জলে।” 

বাঙ্গালার যে বানান ম্মরণাতীত কাল হইতে সুনির্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে, 
আজ বিশ্ববিচ্ঞালয় স্বাধিকারপ্রমত্ত হইয়া তাহাই নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়া- 

ছেন-_বালককে পুস্তকাগারে বা সারমেয়কে ফুলের কেয়ারীতে ছাড়িয়া 
যথেচ্ছা বাবহার করিতে দিলে ফল যাহা হয়, এক্ষেত্রে তাহাই হইয়াছে। 

্ীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এখন কলিকাতা বিশ্ববিষ্তালয়ের ভাইম- 

চ্যান্সেলার | তিনি এই পুস্তিকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন : 

“বাংলা ভাষায় প্রচলিত শব্বসযূহের মধ্যে যে গুলি সংস্কৃত ভাষা হইতে 

অপরিবর্তিত ভাবে আসিয়াছে তাহাদের বানান প্রায় স্থনির্দি্ই। কিন্তু যে 

সকল শব্দ সংস্কৃত নহে, অর্থাৎ যেগুলি দেশজ বা অজ্ঞাতমূল, বিদেশাগত, 

অথবা সংস্কৃত বা বিদেশী শব্দের 'অপভ্রংশ তাহাদের বানানে বহস্থলে 

বিভিরতা দেখা যায় । ইহার ফলে লেখক, পাঠক, শিক্ষক ও ছাত্র 

সকলকেই কিছু-কিছু অস্থবিধা ভোগ করিতে হয়। বাংলা বানানের একটা 

বহুজনগ্রাহথ নিয়ম দশ-বিশ বৎসরের মধ্যে যে আপনা হইতেই গড়িগ 

উঠিবে এমন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। বাংলা ভাষার লেখকগণের মধ্যে 

ধাঁহার! শীর্ষস্থানীয় তাহাদের সকলের বানানের রীতিও এক নহে । হতরাং 

মহাজন-অনুস্থত পন্থ! কোনটি, তাহা সাধারণের বুঝিবার উপায় নাই 1” 

সেই জন্ত কলিকাতা বিশ্ববিষ্ালয় ষে বানান সংস্কারে প্রধুপ্ত হইয়াছেন, 

তাহাতে মনে পড়ে-9018 [081 10) আ1)91৩ 20018 199: 6০ 0910. 

বিশ্ববিষ্ভালয়ের এই গ্রচেষ্টাকে যে আঙ্গ আমরা. 

“হাতী ঘোড়া গেল তল 

ভেড়া বলে, কত্ত জল 21 



সাময়িক পত্রের মতামত | ২৯৫ 

বলিয়া অবজ্ঞ! করিতে পারিতেছি না, তাহার কারণ, ভাইস-চ্যান্সেলার 

লিথিয়াছেন £ | 
“কলিকাতা বিশ্ববিদ্তালয় কর্তৃক প্রকাশিত ও অন্থমোদিত পাঠ্য পুস্তকা- 

দিতে ভবিষ্যতে এই নিয়মাবলী-সম্মত বানান গৃহীত হইবে ।” 

অর্থাৎ বৎসর বৎসর সহম সহম্্র শিক্ষার্থীকে বিরুত বানান শিখিতে 

হইবে। 

কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ের রচনা-সংগ্রহে কাশীরাম দাস হইতে হেমচন্দ্ 

নবীনচন্ত্র প্রভৃতির এবং দেবেন্দ্রনাথ হইতে বঙ্ষিমচন্দ্রাদির যে সব রচনা 
পাঠা করিয়াছেন, সে সকলেও কি মূল বানান পরিবত্তিত করিয়! এই পিরালী 
বানান প্রদান করা হইবে? আমরা জিজ্ঞাসা করি, সে অধিকার কি বাঙ্গালার 

সুধীসমাজ স্বীকার করিবেন ? 

বিশ্ববিদ্যালয় অবশ্ঠ বলিতে পারিতেন, খন তাহারা মালিক তখন 

তাহাদিগের কথাই আইন । কিন্তু, বোধ হয়, ততটা সাহস তাহাদিগের হয় 

নাই। তাই আপনাদিগের এই অক্ষম চেষ্টার সমর্থনে বলা হইয়াছে £ 
«প্রায় দুই শত বিশিষ্ট লেখক ও অধ্যাপকের অভিমত আলোচন! 

করিয়। ( বিশ্ববিস্তালয়ের ) সমিতি বানানের নিয়ম সংকলন করিয়াছেন 1৮ 

ইহারা কাহারা? গল্প আছে, বিলাতে এক জনসভায় একজন লোক 
বলে, সে অনেককেই জানে। তাহার পার্খে দণ্ডায়মান ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে, 

“তুমি কাহাদিগফে চিন ?” সে উত্তর দেয়, “যথা-_ইজিকেল, জ্যাকেরিয়া, 
জন, জেম্স, ব্রাউন ।» কৌতৃহলী জিজ্ঞান্থ জিজ্ঞাস! করে, “তোমার 

নামকি? উত্তর হয়--জন জেমস ব্রাউন” অর্থাৎ সে মেই জনতায় 
কেবল ছুই জন লোককে চিনিত। আমরা জিজ্ঞাসা করি, এই যে প্প্রায় 

ছুই শত বিশিষ্ট লেখক ও অধ্যাপকের” কথ! বল! হইয়াছে, ইহাদিগের মধ্যে 
0) কতঙ্রন কলিকাত। বিশ্ববিষ্ঠালয়ের পরীক্ষক ? 
(২) আর কত জনই বারেলিকাত! বিশ্ববিষ্ভালয়ের অধ্যাপক ? 



পা 

২৯৬ | যাজালা ভাষা ও বাখান 

এই সব লেখক ও অধ্যাপকের পরিচয় পাইলে আমরা বাঙ্গাল! বানান 
বিকৃত করিতে তাহারা কিরূপ অধিকারী ভাহ! বুঝিতে পারিতাম। 

থে সব *ডট্টীচার্ষ” বা “চক্রবর্তী” বিশ্ববিষ্তালয্ের ছত্রচ্ছায়ায় 

পিতৃপুরুষের বাবহৃত উপাধি পরাস্ত পরিবর্তিত করিতে পারেন, তাহারা 
কতটা নির্ভরযোগ্য তাহাও সহজে অনুমান করা ঘায়। 

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞরা কিরূপ “যোগ” ব্যক্তি তাহার অনেক 

পরিচয় আমরা পাইয়াছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন অধ্যাপকের* বাঙ্গালায় 

লিখিত ভারতবর্ষের ইতিহাসের ১২ ছজ ভূমিকায় “ছাত্র” ও প্ছাত্র” উভমুই 

ব্যবহৃত দেখিয়াছি । তন্তিন্ন নানা বিষয়ে তাহারা যে বিদ্যার পরিচয় প্রদান 

করিয়াছেন, তাহাও কাহারও অবিপ্িত নাই । 

বদি জিজ্ঞাসা কর! যায়, “বাঙ্গালা*-কে কি জন্ত “বাংলা” করা হইল, 

তবে তাহার কি উত্তর বিশ্ববিদ্যালদ্বের কর্তারা দিবেন? 

তীহারা! বলিয়াছেন, “কোন কোন স্থলে বনু প্রচলিত বানান কিঞ্চিং 
বদলাইয়া সরল করিতে কাহারও আপত্তি নাই” বহু প্রচলিত কথারও 

বানান পরিবর্তিত করা কিরূপে সমর্থিত হইতে পারে ? এই সরল করায় 
শেষে দাড়াইবে £ 

“ছিল ঢেকী, হ'ল তুল, 
কাটতে কাটতে নির্দুল 

এক দিকে মৃসলমানরা অকারণ পরিবর্তনে বাঙ্গাল! ভাষা বিরুত করিতে 

সচেষ্ট হইয়াছেন_-“পাণি” ও “নানী*র আমদানীতে আমরা বিত্রত হইয়া 

পড়িতেছি, ভাহার উপর আবার যদি বিশ্ববিদ্যালয় এইরূপ বিরুতিচেষ্টা করেন, 

তবে বাঙ্গালা ভাষার ও সাহিত্োর অবস্থা কিনপ দাঁড়াইবে, তাহা সহজেই 

অস্থামেয় | 
০ াকপাপপিশিশিপসপিশিপ? 

পবা উস জপ পারি উজ রশ পল তি পি উট টপস জা 

* অধ্যাপক ডাঃ আধুজ হয়েরনাথ সেন এম্. এ পি-এইচ.. ডি. বি. লিটু, | 
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বর্তমান ভাইস-চ্যান্দেলার খন তাহার “ভূমিকা”-র শেষে লিখিয়া- 
ছিলেন--““আবশ্কাক হইলে ইহ! (বিশ্ববিদ্যালয়কূত নিয়ম ) সংশোধিত 
ও পরিবর্ধিত হইতে পারিবে”-তখন কি তিনি মনে করিতে 
পারিয়াছিলেন, তাহার পরে অর্থাৎ কয় মাস পরেই যর্দি এক জন 

মুসলমানকে  ভাইস-চ্যাব্দেলার মনোনীত করা হয়, তবে “সংশোধন 

ও পরিবধন” কিরূপ হইবে? তখন কি তীহারই স্থই্ট নজীরে এ 
“পাণি” ও “নানী”-র আবির্ভাব হইবে না? অর্থাৎ ব্যাপার কি 

বাড়াইবে না, 

“তোর শিল তোরই নোড়া 
তোরই ভাঙ্গি দাতের গোড়া ?” 

বিশ্ববিদ্যালয় কি অতঃপর বাঙ্গালায় পূর্বপ্রকাশিত সব পুস্তকের 
“সংশোধিত” সংস্করণ প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালী পাঠকদিগের বানান 

সম্বন্ধীয় ধারণা পরিবর্তনের চেষ্টা করিবেন? 

আমরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান বহু কার্যের সমর্থন 
করিতে পারিতেছি না । তাহারা যদি লোকমত অবজ্ঞা ও. উপেক্ষা 
করাই কর্তব্য মনে করেন, তবে আমরা বলিব-_তীহারা যে অত্যন্ত 

তুলই করিবেন, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের 

কর্তারা বাঙ্গাল! বানান সরল করিবার চেষ্টার পূর্বে যদি আপনাদিগের 
প্রকাশিত পুস্তকগুলি নিরল করিবার চেষ্টা করিতেন, তবে বাঙ্গালীর 
উপকার হইত। 

(২) 
(৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৩) রঃ 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাঙ্জালা বানান “সংস্কার”-এর চেষ্টায় যে 
ব্যাপার ঘটাইতেছেন, আমর! সে সন্বন্ধে আমাদিগের মত বাজ্ত 
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করিয়াছি । ইহা আমাদিগের "'আবহমানকালের সনাতনী” ভাবের 

পরিচায়ক বলিয়া কোন সহযোগী পরম আনন্দ লাভ করিয়াছেন । এই 

বানান স্ঘঘ্ধে আমাদিগের বক্তব্য এখনও শেষ হয় নাই; সেই জন 

আমরা আজ কেবল সহযোগীকে বলিব--ত্াহার কথার আমরা প্রতি- 

বাদ করিব না। যখন মিষ্টার জোসেফ চেম্বারলেন “ইম্পিরিয়াল 

প্রেফারেন্স*এর প্রচারক হইয়া বক্তৃতায় বিলাত তোলপাড় করিয়া 

ফিরিতেছিলেন, তখন ডিউক অব ডিভনশায়ার তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান 

হইলে মিষ্টার চেম্বারলেন তাহাকে “সনাতনী” বলিয়া বলিয়াছিলেন, 

তিনি এক্রিনের চাকায় গৌঁজ দিয়া তাহার গতিরোধের চেষ্টা করিতে- 

ছেন। তাহার উত্তরে ডিউক বলেন, ধখন এপ্রিন-চালক প্রমত্ত হইয়া 

“সিগিন্তাল” না! মানিয়। অতি জ্রুত এঞ্িন চালাইয়া বিপদ্ ঘটাইতে 

বলেন, তখন বে এঞ্চিনের গতিরোধ করে, সে অন্তায় করে না-_ভালই 

করে। আজ খন বিদেশী অনুকরণে আমরা সংস্কারের নামে আমাদিগের 

সকল বৈশিষ্ট্য বর্জন করিতে উদ্যত, তপন সনাতনী মনোভাব কি বর্জনীয় 

বলিয়। বিবেচিত হইতে পারে ? সহযোগী নজীর দেখাইয়াছেন, “ইংরাজী 

 ভাষাতেও বানান-সংস্কারের প্রত্তাব উঠিয়াছে।” ইংরেজীতে কোন প্রস্তাব 

হইলেই কি আমাদিগকে তাহা গ্রহণ করিতে হইবে? এ ফেন রবীন্দ্রনাথের 

" সেই কথা ঃ 

“মোক্ষমূলার বলেছেন “আধ্য, 

সেই শুনে 'বধি ছেড়েছি কাধ্য, 

আমরা যে বড় করেছি ধার্য. 

আরামে পড়েছি শুয়ে ।” 

. এই নম্্ীর প্রদর্শন কোন্ মনোবৃত্তির পরিচায়ক 1 
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(৩) 

(১৪ই জ্যেষ্ঠ, ১৩৪৩) 

বানান-সংহার 

গল্প আছে, প্রসিদ্ধ অঙ্কশান্্ববিদ্ ইউক্লিডভের কোন রচনা তাহার 

“ডায়ম” নামক পালিত জীব নষ্ট করিয়। ফেলিলে তিনি বলিয়া- 

ছিলেন, পডায়মণ্ড, তুমি কি ক্ষতি করিয়াছ, তাহা তুমি জান না?” 
অর্থা, তোমার কৃত ক্ষতির পরিমাণ অসাধারণ । কলিকাতা বিশ্ব- 

বিদ্যালয়ের বাঙ্গালা বানান-সংস্কার-চেষ্টায় সেই গল্প মনে পড়ে। 

যর্দি কেবল লাইনোটাইপের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বাঙ্গালার ৰানান- 
পদ্ধতির পরিবর্তন করা হয়, তবে তাহা! যে কখনই বমর্থনষোগ্য হইবে 
না, তাহা বলা বাহুল্য । আমরা কেন মনে করিতেছি বিদেশী 

কোম্পানীর বস্ত্রনিম্মাণের প্রতি লক্ষ্য রািয়া বানান-পদ্ধতির পরিবর্তন 
চেষ্টা হইতেছে, তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিদ্ধারণে “সদ্ধিতে ও স্থানে 
অন্ধম্থার” মন্বস্বীয় মন্তব্যেই বুঝিতে পার1 যাইবে ঃ 

“দি কখ গ ঘ পরে থাকে তবে পদের অস্তস্থিত ম্ স্থানে, 

অনুম্বার অথবা বিকল্পে ও, বিধেয় ; ষথা--.অহংকার, ভয়ংকর, শুভংকর, 
শংকর, সংখ্যা, সংগম, হৃদয়ংগম, সংঘটন+, অথবা “অহঙ্কার, ভয়ঙ্কর, 
ইত্যাদি । 

“সংস্কৃত ব্যকরণের নিয়ম-অন্সারে ব্গীয় বর্ণ পরে থাকিলে পদের 
অন্তস্থিত মূ স্থানে অনুস্বার বা পরবর্তী বর্গের পঞ্চম বর্ণ হয়; যথা-. 
'সংজাত, শ্বয়ংভ' অথবা 'স্জাত, শ্বযস্' । বাংলার সর্বত্র এই নিয়ম 
অঙ্থসারে ২ দিলে উচ্চারণে বাধিতে পারে, কিন্তু ক-বর্গের পূর্বের অহুস্বার 
ব্যবহার করিলে বাধিবে না, কারণ বাংলায় অন্ুম্বারের উচ্চারণ উ-র 
সমান |” | | 
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_ এইকপ বানানে যুক্ত-অক্ষর বজ্জন করায় অবশ্যই লাইনো- 

টাইপের “কী-বো্ড” ছোট হয়; কিন্তু ভাবার যে ক্ষতি হয় তাহা 

কি বিশ্ববিদ্যালয় পরিমাপ করিতে পারেন? 

একেই ত আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-ব্যবস্থায় ছাত্ররা পুরাতন 
বাঙ্গালা সাহিত্যের সহিত পরিচয়শূন্য হইতেছে, তাহার পর যদি এইরূপ 
বানান চলে, তবে তাহার! শ্রমসাধ্য পুরাতন-পুস্তক-পাঠে যে আরও 

স্পৃহাশ্ন্য হইবে, তাহা৷ বলা বাহুল্য। লাইনোটাইপে এখন যাহা ছাপা 

হইতেছে, তাহা পাঠকদ্দিগের পক্ষে কিব্ূপ হইতেছে, তাহা আমরা 
দেখিতে পাইতেছি। 

লাইনোটাইপ ব্যবহারের ফলে যে কম্পোজিটারদিগের মধ্যে বেকার- 

সমস্যার তীব্রতা বৃদ্ধি পাইবে এবং যেমন অক্ষর-প্রস্তরতকারীদিগের 

বাবসা লোপ পাইবে, তেমনই লক্ষ লক্ষ টাকায় বৎসর বৎসর বিদেশী- 

দিগের পূর্ণ ধনভাগ্ডার উপচিয়া পড়িবে। ইহাও আমরা বিবেচ্য বলিয়া 

বিবেচনা করি। কিন্তু ইহা 'অপেক্ষাও অধিক বিবেচা, দেশের শিক্ষার্থী- 

দিগের উপর ইহার ফল কি হইবে? 
“শব্কল্পক্রম,” কালীপ্রস্ন সিংহের “মহাভারত” হইতে আরম্ভ করিয়া 

বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্্র প্রভৃতির প্রস্থ ঘে বিশ্ববিদ্যালয় নৃতন বানান- 

পদ্ধতিতে ছাপাইবেন এমন সম্ভাবনা অবশ্যই নাই) তাহা হইলে কি 

হইবে ? 
বাঙ্গালা বানান সংস্কৃতপদ্ধতিরই অন্থুসরণ করিয়াছে। কিন্ত 

তাহাতে যে কখনও পরিবর্তন হয় নাই বা হইতেছে না, তাহা নহে। 

পরিবর্তন যাহা হইতেছে, তাহাকে সংস্কারের নামে সংহার বলা ঘায় 

না, এবং তাহ! ঈশ্বরচন্জ বিদ্যাসাগর হইতে বন্ধিমচন্্র পর্যন্ত কোবিদদিগের 

ব্যহত ভাষার দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই সহজে গৃহীত 

হইয়াছে--সে সব পরিবর্তন পরিলক্ষিতই হয় নাই। 
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উচ্চারণে বাধা না বাধা উচ্চারণকারীর বিষ্ার ও অভ্যাসের . 

উপর কিরুপ নির্ভর করে, তাহা! একটি গল্প বলিলে সগ্রকাশ হইবে । 

কোন ত্বচ কৃষক তাহার কন্তাকে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থ পাঠাইয়াছিলেন। 
ভুহিতা এক দিন পিতাকে বলেন, পবাবা, তুমি 106:90০৩-এর উচ্চারণ 

0৫666096 কর কেন?” পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেন?” কন্। 
বুঝাইয়া দিলেন, উহার উচ্চারণ--“ভিকারেন্স”--“ডেফ রেন্স” ন্য়। তখন 

পিতা উত্তর দিলেন, « 'ডেফরেন্স, আর “ডেফরেন্স'-এ প্রভেদ কি? 

ড)%৮ 23 60০ 491051096 06৮69], 091091000 8104 06169009 7 

ধাহারা “বত” ও “রভ্ত”-_এতছুভয়ে প্রভেদ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন 

না, তাহাদিগের কোন উচ্চারণই যে বাধিবে না, তাহা আমর! অনায়াসে 

বলিতে পারি*। 

বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তিকায় লিখিত হইয়াছে : 

(১) «ইংরেজির ৪৮ স্থানে নৃতন সংযুক্ত বর্ণ স্টবিধেয়। যথা--- 
“স্টেশন, 1৮ 

(২) « স্থানেও বিশ্ববিষ্ঠালয় নৃতন চিহ্ন ব্যবহারের বিধান দিয়াছেন। 
শী ০ পাপ শন ৬ পি শা 

_* এই মন্তবাটির একটু ইতিহাস আছে। দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের হরধূনী কাব্যের 
দশম মর্গে কলিকাতার গোলদীঘীর,বর্ণন!-প্রসঙ্গে একস্থলে লিখিত আছে, 

“দেখ মাত! গোলদীঘী বড় বক্ত জোর । 
বিরাজে দক্ষিণ দিকে হেয়ারের খোর 11, 

এই বর্ণনা কলিকাত! বিশ্ববিদ্ভালয়ের ম্যাটি.কুলেশন পরীক্ষার বাঙ্গাল। রচনা-সংগ্রহের 
মধ্যে সম্নিবেশিত হইয়াছিল । কিন্তু বিশ্বপ্ডিত সম্পাদ্গকগণ গোলে পড়িলেন “বস্তু” 
শব্খটিকে লইয়। । শব্দটি ফারসী, ইহার অর্থ “ভাগ্য? ; যেমন, “কম্বক্ত”? বা! “কম্বধ ত” 
মানে “ছুর্ভাখয” । তাহারা কিন্তু এবিষয়ে কিছু ঠাহর করিতে পারিলেন না। 
ন| পারিয়া সোজাম্ুজি সমন্যার সমাধান করিলেন “বক্ত” শব্দটিকে “সংশোধন”-পূর্ববক 

তৎস্থলে “রক্ত” শব্ধ বসাইয়া। মুৃতরাং গৌলদীঘীর বিশ্ববিদ্ঠালয়ের পণ্ডিতদের হাতে 
পড়িয়। গোলদীতীর বর্ণনা দাড়াইল এইক্ষপ £ 

“দেখ মাতা গোলদীঘী বড় রক্ত জোর। 

ররর বিরাজে দক্ষিণ দিকে হেয়ারের গোর ॥ 



১: বাঙ্গাল! ভাহ। ও বাধান 

কোন বিষয়েই কিন্তু মৌলিকতার পরিচয় নাই। ইন্ার্ণ বেঙ্গল 

রেলের প্রচার বিভাগ 9০০-এর উচ্চারণ ঘে সটেশন করিয়াছেন, 

তাহা অনেকেই জানেন; আর আমর! জানি রবীন্দ্রনাথ বহুদিন পূর্বে 

“কাছিন" বানান করিয়াছিলেন। ইংরেজী অক্ষরে ও বাঙ্গাল অক্ষরে 

এই অপূর্বব মিলন যে “পিরালী* তাহা আর কাহাকেও 
বলিয়া দিতে 

হইবে না । 
| 

আল্স কলিকাতা! বিশ্ববিদ্ভালয়ের এই অদ্ভুত প্রচেষ্টায় সেই ক! 

মনে পড়ে, 
“ভীম্ম ভ্রোণ কর্ণ গেল, শল/ হল রথী ; 

মোগল পাঠান হন্দ হল, ফার্সী পড়েন তাতী 1” 

এদেশে ইংরেজ পাদরীরা ও অন্ত বিদেশীরা নানারূপ অদ্ভূত 

বাঙ্গালার নমুনা রাখিয়! গিয়াছেন । যথা-_-“কেন লা, ঈশ্বর জগংকে এমত 

প্রেম করিলেন যে, তাহার একজাত পুত্রকে দান করিলেন; যে ষে 

কেহ তাহাতে বিশ্বাস করিবে সে মরিবে না, পরম্ত অনন্ত জীবন 

পাওয়ে”--আবার, “মাতা পিগলের আরোগ্যরম”-- ইত্যাদি ; কিন্তু তাহারা 

উচ্চারণ করিতে না পারিলেও বাঙ্গালা বানানের পরিবর্তন করিতে 

সাহস করেন নাই! লে কাজে প্রবৃ্ হইয়াছেন--কলিকাতা 

" বিশ্ববিদ্যালয় । 

আমরা লাইনোটাইপ প্রবর্তনের বিরোধী নহি। বাঙ্গালার প্রয়োজনে 

যত শপ এইকপ শ্রম-সন্কোচক ব্যবস্থার পরিবর্তন হয় ততই তাল। 

কিস্ত সে দিন যখনই কেন আস্থক না, আমরা ধেন এ কথা! কখনও 

বিশ্বত না হই, যে ষগ্র অপেক্ষা জাতির চিরাচরিত বানানের মূল্য অধিক, 

এবং ধদ্ি আমরা য্তরের প্রয়োঙ্গনে বানানের বৈশিষ্ট্য বর্জন করি, 

তবে আমরা! ্জল্নন্ত হেতোর্বাহু ছাতুষিচ্ছন্ বিচারমূঢ” বলিয়াই বিবেচিত 
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ইংরেজীতে 9০০: (ডোর), 7০০: (পুয়োর ) চলিয়াছে। এখন 

কেবল মাঁফিণী বানানে কাহারও কাহারও অনুরক্কি দেখা যাইতেছে । যথা 

09001 কেহ কেহ মৃ০০: লিখিয়া বানান উচ্চারণানুষায়ী করেন । 

কিন্তু বাঙ্গালায় সেরূপ কোন পরিবর্তনের প্রয়োজনই নাই। 

বিশ্ববিদ্যালয় যদি “একটা নতুন কিছু কর”--এই প্ররোচনায় আপনার 

শক্তি ও বাঙ্গালার প্রয়োজন সম্বন্ধে বিকৃত ধরণার বশবর্তী না হইয়! 
বাঙ্গালার শব্দগঠনপদ্ধতির অনুসন্ধান করিয়া সেই পদ্ধতির উদ্তব-কারণ 

বুঝিতে পারিতেন, তবে তাহারা আলোচ্য চেষ্টার ফলে আপনারা " 
হাস্তাম্পদ হইতেন না এবং অসাফল্যের অপমান হইতে বিশ্ববিদ্যালয়কেও 

অব্যাহতি দিতেন । 

(৪) 

( ১৫ই আধাঢ, ১৩৪৪ ) 

বাঙ্গালার শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর এই মরে এক বিবৃতি প্রকাশ 
করিয়াছেন যে, বৈজ্ঞানিক পরিভাষার তালিকা এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই এবং 
বাঙ্গালা ভাষার শব্দের বানান-সংক্রান্ত সকল নিয়ম এখনও স্থির হয় নাই। 
ৃতরাং গ্রস্থকার ও প্রকাশকগণ প্রাদেশিক টেক্সুট-বুক কমিটির বিবেচনার 

জন্য ১.ই হইতে ১৫ই সেপ্টে্রর পধ্যস্ত ষে সকল টেক্সট-বুক পেশ করিবেন 
তাহাতে তাহারা ইচ্ছা করিলে বর্তমান প্রচলিত প্রথার অনুসরণ 
করিতে পারেন; এইভাবে লিখিত পুস্তকের সহিত অন্ান্ত পুস্তকের কোন 
প্রকার তারতম্য কর হইবে না। অর্থাৎ এখনও বাহার! বিদ্যাসাগর, ভূদেব, 

অক্ষয়কুমার দত্ত ও বক্ষিমচন্ত্র প্রভৃতির সেকেলে বকেয়া অচল বানান ব্যবহার 
করিয়া কেতাব লিখিয়াছেন-_বিশ্বপপ্ডিতদের বিধানে তাহা অচল বলিয়া 
গণা হইলেও আপাততঃ কিছুদিন তাহা গ্রাহ হইবে। 



৩০৪. বাখালা ভাবা ও বাণান 

ধাহারা এ সকল মনীবিরচিত গ্রন্থ পাঠ করিয়া! বাঙ্গাল! সাহিত্যে 

কপচাইতে শিখিয়াছেন, বাঙ্গালার শিক্ষায়তনটিকে মৃঠার মধ্য পাইয়া বাঙ্গালা 
সাহিত্যের তাহার “হাতে মাথ। কাটিবার* সন্থল্প করিয়াছেন । তাহাদের এ গুরু- 
মারা বিদা সর্বাংশে প্রশংসনীয় । ইহাদিগকে এক ক্ষুরে বাজালার গ্রন্থকার- 
দের মাথা মুড়াইতে দেখিয়া বিখ্যাত ইংরেজ লেখক মিঃ জঙ্জ বার্থার্ড «-এর 

কথা মনে পড়িতেছে। যুদ্ধ বাধিলে শত্রু নিক্ষিপ্ত বিষবান্প হইতে আত্মরক্ষার 
জন্ত বিলাতের সকল লোককে মুখোস পরিতে হইবে; কিন্তু দাঁড়ি থাকিলে 

মুখোন ব্যবহার অন্থুবিধাজনক বলিয়া সকলকে দাড়ি কামাইতে অন্ভরোধ 
কর! হইয়াছে । মিঃ শ বিষবাম্পে বিপন্ন হইতে সম্মত , কিন্তু দাড়ি কামাইতে 

সম্মত নহেন। তিনি বলিয়াছেন, “কখন দাড়ি কামাই নাই। আর নৃতন 
করিয়া উহা! আরম্ভ করিতে পারিব না ।” আমরাও বলি বিশ্বপ্ডিতদের 

এই নৃতন অত্যাচারে আমরা আর বুড়া বয়সে নূতন করিয়া কতক গুলা 

অশুদ্ধ বানান মুখস্থ করিতে পারিব না; তবে যাহারা ছুই পয়সা উপাজ্জনের 

লোভে তাহাদের ছকুম মানিবে, তাহাদের কথা স্বতন্ত্। 

(২৪শে বৈশাখ, ১৩৪৪ ) 

[ংল! বানানের নিয়ম 

গত পূর্ব্ব নভেম্বর মাসে কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয় বাংল! বানানের নিয়ম 

সস্কলনের জন্ত একট! কমিটি গঠন করেন। কমিটির নিগ্ধান্তগুলি কলিকাতা 

বিশ্ববিষ্তালয়ের পক্ষ হুইতে “বাংলা বানানের নিয়ম” নামক একখানা 
পুপ্তিকায় সন্ধলিত হইয়াছে । তাহাদের নির্দেশ, কলিকাতা বিশ্ববিষ্তালয়ের 

মনজুরী লাভের জন্য এ নিয়মগ্ুলির অনুসরণ পাঠ্যপুস্তক জেখক ও 
প্রকাশকদের পক্ষে অপরিহাধ্য হইবে। 
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আমর! যতদূর জানি, বাংলার অধিকাংশ সাহিত্যিক ও সংবাদপন্জ 

& নিয়মগুলির সম্পূর্ণ সমর্থন. করিতে পারেন নাই ; অনেকে প্রকাশ্তভাবে 

উহার প্রতিবাদও করিয়াছেন । এক দল বিশিষ্ট সাহিত্যিকের মতে উহা! 

সংস্কারের নামে একট! নূতন বিকারের সৃষ্টি ব্যতীত আর কিছুই নহে। 

কমিটি আরবী ও পার্সী শবগুলির বানান ন্বদ্ধে ষে সব অনাচারমুলক নিয়ম- 

কানুনের স্থঙ্ি করিয়াছেন, কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তিই তাহার সমর্থন করিতে 

পারেন না । আমরা শুনিয়া যারপরনাই ছুঃখিত হইলাম ষে, আমাদের 

শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টর মহাশয় ২৫শে ফেব্রুয়ারী তারিখে কলিকাতা 

গেজেটে এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়! আদেশ দিয়াছেন ষে, অতঃপর বাংলার 

টেক্স্ট-বুক কমিটিকেও বিশ্বধিষ্যালয়ের এ সব নিয়ম “ঘখাসম্ভব” পালন 

করিয়া চলিতে হইবে। 

এই বিষয়টার প্রতি আমরা মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর আশু মনোযোগ 

আকর্ষণ করিতেছি । আমর যতদূর সংবাদ পাইয়াছি, বিশ্ববিদ্যালয়ের 
নামে প্রচারিত “বাংল! বানানের নিয়ম” একটি কমিটির সিদ্ধান্ত মাত্র, এ 
সিদ্ধান্তগুলি বিশ্ববিগ্ঠালয়ের সিনেট বা সিত্িকেট কতৃকি এবাবৎ গৃহীত হয় 
নাই। এই সংবাদটা প্রকৃত না হইলেও, শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় তদস্ত করিলে 
জানিতে পারিবেন ঘষে বাংলার অধিকাংশ সাহিত্য ও ব্যাকরণবিশারদ 

পণ্ডিত এসব নিয়মের ঘোর বিরোধী । আরবী পার্সী শব্দ সম্বন্ধে কমিটির 
সংশ্যগণের বিজ্ঞত। যে কিরূপ হাশ্তজনক, মাননীয় রাঁজশেখর বনু মহাশয়ের 

“চলস্তিকা”-ই তাহার অন্ততম প্রমাণ । শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় শুনিয়া স্তভিত 
হইবেন যে, সাধারণতঃ আরবী শব্গুলিকে পাস ও পার্সী শবগুলিকে 
আরবী বলিয়া নির্ধারণ করাই এই পুস্তকের একট! অনাতম বিশেষত্ব 

এমন কি, “চাবুক” ও ”বকরী”নর ন্যায় শব্মগুলিকে বেছুইনের জদীলে পুরি 
দিতেও গ্রন্থকার কোন দ্বিধা করেন নাই। 

৬ 



৩০৬ বাঙ্গাল! ভাষা ও বাপীন 

_ কেহ কেহ বলিতেছেন, বাংলা ভাষাকে সংস্কৃত ব্যাকরণের দাসত্ব হইতে 
মুক্ত করাই এই সব নৃতন নিয়মের প্রধান উদ্দেন্ত। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের 
প্রকাশিত নিয়ম-পুস্তিকাখানি সরাসরিভাবে পড়িয়া দেখিলে জানা যাইবে 
যে প্রকৃত অবস্থা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। নৃতন নিয়মে সংস্কৃত ব্যাকরণের 
বন্ধনকে পূর্বের অপেক্ষা ছুঃসাধ্য আকারে কঠিন করিয়া দেওয়! হইয়াছে । 
আমাদের মত অনেক লোক সংস্কৃত ব্যাকরণে বিশেষজ্ঞ না হইয়াও বাংলা 
ভাষার সেবা করিয়া আদিতেছেন। তাহারা বাংলার বিশুদ্ধ বানান শিক্ষা 
করিয়াছেন প্রধানত: প্রচলিত বানান-পদ্ধতিকে অবলম্বন করিয়া । কিন্তু 

কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয় যে নিয়ম চালাইতে চাহিতেছেন, তাহার অধিকাংশ- 
স্থলেই কোন শব্ষ লিখিতে যাওয়ার সময় লেখককে কলম তুলিয়। ভাবিয়া 
লইতে হইবে--সংস্কত ব্যাকরণ অনুসারে সেই শব্দের বুৎপত্তি সম্থস্থে। 

“কত ”-ম দ্বিত্ব হইবে না, হইবে “কার্তিক”-এর বেলায়--সংস্কত বুৎপতি 

অহ্থসারে । কাজেই সংস্কৃত না-জানা লোকদিগের পক্ষে, বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অভিনব নির্দেশ অন্থসীরে শুদ্ধ বাংলা লেখা অসম্ভব হইয়া দীড়াইবে। 

ধু ইহাই নহে, বাংলা বানানের শ্দ্ধাশুদ্ধতা সম্বদ্ধে ওয়াকেফহাল হইতে 
হইলে পালি ও প্রাকৃত সাহিত্য সম্বন্ধেও বাঙ্গালীকে পূর্ব হইতে কতকটা 
অভিজ্ঞতা অঞ্জন করিয়া লইতে হইবে । 

হস 
(২১শে শ্রাবণ, ১৩৪৪ ) 

“মাসিক বস্থমতী”-তে বাণান-সংস্কার সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত দেবগ্রসাদ ঘোষ 

ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যে যে পঞ্জবিনিময় হইয়াছিল তাহা প্রকাশিত 

হইয়াছে । বাণান-সংস্কার সম্বন্ধে ধাহাদের কোন নির্দিষ্ট মত আছে 



সাসয়িক পত্রের মতামত ৩৭ 

তাহার! পত্রগুলি পাঠ করিবেন আশা করি। আমর শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ 

/ ঘোষ মহাশয়ের যুক্তিুলি সমর্থন করি, রবীন্দ্রনাথের কোন মৃল্যবান্ 
' যুক্তি নাই। যুক্তিতর্ক যাহাতে না উঠে, এজন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের 
“পণ্ডিতদিগকেই “অথরিটি” মান্য করিয়াছেন এবং অপরাপর সকলকে মান্য 

করিতে বলিয়াছেন--মান্য করা সম্ভব হউক আর না-ই হউক। এবিষয়ে 

তিনি কেমাল পাশার আবির্ভাব কামন। করেন; কালাপাহাড়কে নহে 

বোধ হয় এই জন্য যে, কালাপাহাড় আদিতে ছিলেন হিন্দু। আমাদের 

উহা! পাঠ করিয়া! ধারণা হইল ষে বাণান-সংস্কারের চেষ্টার পশ্চাতে আছে 
একটা! ভীষণ ষড়যন্ত্র; রবীন্দ্রনাথ তাহার এক এবং অহ্িতীয় নায়ক। 
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| গ্রন্থকার প্রণীত 
তি্ছু ন্কোল সপব্খে? 
হিসুদিগের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, ও শিক্ষাসমন্ঠার 

হনিপুণ বিশ্লেষণ 
মূল্য ১৪* টাকা মাত্র 

ভনতভিন্স আল তলন্ষ স্প্রে 
গান্ধী-আল্োলনের হুচনা হইতে কংগ্রেস-কতৃকি মন্দিতব-গ্রহণ পর্য্যন্ত 

সতের বৎসরের বিচিত্র কাধ্যাবলী 
মূলা ১৯ টাকা মাত্র 

কয়েকটি অভিমত 
মনীহ্বী শ্রৌধুক্ত হীরেজ্্রমাথ দত্ত £ 

গাশ্ী-আদ্দোলনের এমন সুনিপুণ বিশ্লেষণ ও নির্ভীক সমালোচন! আর পড়িয়াছি 
বলিয়! মনে হয় ন1। 
আঁমম্দহাজার পর্রিকা £ 

রস্থকার চিন্তাশীল সুপপ্তিত। তাহার নিজের মত তিনি অকুষ্টিতচিত্তে ব্যক্ত 
করিয়াছেন । এমন লেখ! পড়িলেও মন সজাগ হয়। রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাবনীতি 
সম্পর্কে হিন্দুর! আধুনিক যুগে যে সকল সমক্তার সবুধীন হইয়াছে, তাহ! বিশ্লেষণ করিতে 
লেখক তাহার অনুনক্ষিংসা ও শক্কির পরিচয় দিয়াছেন । 
লপ্মিলমী £ 

্রবন্ধগুলি বেশ নুচিন্তিত ও নুলিখিত । ভূদেব বাবুর “লামাজিক প্রবন্ধ” ্বতাবতঃই 
মনে জাগে। গ্রন্থকার গভীর পাণ্ডিতা ও নিপুণ বিশ্লেষণ দ্বার! ডাহার মত্ত স্থাপন এবং 

জপরের মত থণ্ডদ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন । গড্ডলিকাপ্রবাহে হাতি 
পা ছাড়ি দেন নাই। গ্রন্থের ভাষা প্রা্ল ও ওজস্বী। স্থানে স্থানে অন্তনির্িত প্লেষ 
ভাষাকে আরও উপভ্ভোগ্য করিয়াছে । 

ভল্সভনিন্মা 
আধুনিকতা” “প্রগতি”-বুগের বাঙ্গালার “তরুণ” সমাজের নিখুত চিত্ত 

--আর্টে সাহিত্যে, শিক্ষায় দীক্ষায়, বসনে তৃষণে, আচারে ব্যবহারে-_ 
এবং তৎনহ 

উনবিংশ শড়াবীর বাক্ষালার গৌরবময় আলেখ্য 
প্রবনধগথলি গতীর পাণডিতাপূর্ণ অথচ সয়দ ; লল্সা্জলি হাত্তরসে অথচ শিক্ষা 

ৰ ূ মূল্য ১২ টাকা মাত্র নি 
জিরার মহা” খারা 










